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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de suspender a 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor de alimentos. Diante da 

importância que a verba alimentar tem na vida daqueles que precisam de auxílio para 

sobreviver, bem como considerando as diversas ações que atolam o judiciário 

brasileiro no intuito de alcançar o adimplemento da prestação alimentícia, as medidas 

típicas e previstas em lei já não se mostram mais tão eficazes; demonstrando, assim, 

a necessidade de uma flexibilização dos meios executórios utilizados para atingir o 

cumprimento da obrigação. Foi através da inclusão do art. 139, IV, na promulgação 

do Novo Código de Processo Civil, em vigência desde 2015, que a tendência e a 

possibilidade de utilização de medidas consideradas atípicas no ordenamento jurídico 

brasileiro restou demonstrada. Partindo de uma análise bibliográfica acerca do tema, 

fazendo um paralelo com as medidas alternativas utilizadas outros sistemas jurídicos, 

analisando ideias contrapostas e algumas decisões já proferidas nesse sentido, o 

estudo se destina a verificar os critérios e hipóteses de cabimento da suspensão da 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos processos de execução de alimentos.  

 

Palavras-Chave: Alimentos. Inadimplemento Alimentar. Execução. Coerção. Medidas 

Alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The current study had the aim of analyzing the possibility of suspending the driver’s 

license of those who have the duty to provide alimony support. The importance of 

alimony impacts directly on the basic needs of the beneficiaries. Therefore, looking at 

the several actions that claim for the payment of the alimony in Brazilian Court, the 

typical measures and laws are not fully adequate, showing the need of new strategies 

to achieve effectiveness in this kind of obligation.  It only became possible since the 

promulgation of the new Brazilian Civil Procedure Code in 2015; which in the art. 139, 

IV, allowed the possibility of using atypical measures to induce the payment of the 

alimony. By using bibliographical research, comparative law, analyzing different points 

of views and also some decisions made on this subject, this study intended to verify 

the criteria and hypothesis in which the suspension of the driver’s license may be 

applied as an alternative measure for charging the alimony. 

 

Keywords: Alimony. Alimony Default.  Charge. Proceess. Alternative Measures.  
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1. INTRODUÇÃO. 

O direito à verba alimentar decorre dos direitos fundamentais garantidos pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e visa, além da própria 

subsistência do alimentado, garantir a dignidade da pessoa humana, conservação da 

vida, saúde, moradia, educação, etc., de modo que não pode ser restringido ao mero 

sustento.   

Uma vez frustrada a prestação alimentar capaz de infringir os demais direitos 

que decorrem dela, o ordenamento jurídico brasileiro resguarda a possibilidade de 

quem recebe os alimentos exigir, através dos meios coercitivos impostos pelo Estado, 

o cumprimento da obrigação. Nesse sentido, diante do inadimplemento da dívida 

alimentar, o ordenamento jurídico sempre ofereceu meios e maneiras para coagir o 

devedor de alimentos a satisfazer a obrigação contraída com o credor.   

O advento do Código de Processo Civil de 2015, porém, trouxe algumas 

novidades no processo de execução ao permitir que o juiz determine as medidas que 

julgar necessárias para que o adimplemento da obrigação seja efetivado. De acordo 

com novo CPC, o juiz, ao dirigir o processo, pode “determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação 

pecuniária” (art. 139, IV, CPC), bem como, “no cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente” (art. 536, CPC).  

Nesse cenário, além das medidas já tipificadas e comumente utilizadas nos 

processos de execução de alimentos, surgem as medidas alternativas (atípicas) de 

coerção que, embora não estejam expressamente previstas no texto legal, podem ser 

aplicadas pelo magistrado se este achar conveniente. 

Diante dessas novas perspectivas e possibilidades do processo de execução, 

decorrentes da utilização do art. 139, IV, CPC, tendo em vista os recentes julgados 

que valeram-se de medidas executivas atípicas para coagir o devedor a sanar a 

dívida, o presente trabalho possui como problematização a ser respondida analisar se 

a suspensão da CNH é uma medida cabível no processo de execução de alimentos. 

O método de abordagem será o dedutivo e o procedimento será feito através 

de revisão bibliográfica e análise jurisprudencial.  
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No primeiro capítulo apresenta-se uma visão geral sobre os alimentos em si, 

elucidando pontos sobre a natureza, características, classificações, critérios e 

procedimento para fixação da verba alimentar.  

O segundo capítulo trata sobre a ausência de pagamento dos alimentos - o 

inadimplemento alimentar - e o processo de execução que visa garantir o pagamento 

da pensão alimentícia ao credor. Nesse capítulo, são estudados os princípios que 

regem a execução civil e as medidas previstas na lei que visam alcançar a satisfação 

(adimplemento) da obrigação alimentar. 

Por derradeiro, no terceiro capítulo faz-se uma análise sobre a flexibilização do 

princípio da tipicidade executiva com o artigo 139, IV, CPC, a possibilidade de 

aplicação de medidas não previstas em leis - em especial a suspensão da carteira 

nacional de habilitação (CNH) - e quais critérios devem ser analisados antes da 

utilização da medida. Ainda, o estudo se aprofunda analisando o funcionamento e a 

eficácia da referida medida em outros ordenamentos jurídicos, bem como analisa 

algumas jurisprudências brasileiras que determinaram a suspensão da CNH do 

devedor. 
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2. NOÇÃO GERAL SOBRE OS ALIMENTOS. 

O Estado Democrático de Direito Brasileiro tem como um dos seus principais 

fundamentos proteger o ser humano e garantir as suas necessidades básicas. É 

dentro desse cenário de custódia e tutela que surgem os direitos fundamentais dos 

cidadãos. Tais direitos têm por finalidade prezar e resguardar a dignidade da pessoa 

humana1. Tendo isso como pressuposto, a noção dos alimentos surge como uma 

maneira de garantir e efetivar o direito básico de todo ser humano: a vida. 

Nesse panorama, o primeiro capítulo deste trabalho tem por objeto e propósito 

apresentar uma noção geral sobre os alimentos e explicar, dentre outras coisas, o seu 

conceito e as suas características, a natureza jurídica da verba alimentar, a finalidade 

e os sujeitos capazes de figurar essa relação jurídica. 

2.1 Conceito. 

A verba alimentar pode ser compreendida tanto como “dever de sustento” 

decorrente do poder familiar, quanto como “obrigação alimentar”. Quando vista sob a 

ótica do dever de sustento, a obrigação de prestar alimentos recai somente aos pais 

e têm como base legal o art. 1.566, IV, do Código Civil Brasileiro, de modo que a 

necessidade de recebimento da prestação alimentícia é presumida em relação aos 

filhos menores; por outro lado, quando os alimentos são tratados como uma obrigação 

alimentar, esta se origina na relação de parentesco entre as partes (art. 1.694, CC), 

podendo a verba alimentar ser pleiteada a qualquer familiar em linha reta, colateral 

até segundo grau e cônjuge (independente se em virtude de casamento ou união 

estável), adquirindo um caráter mais amplo cuja comprovação da real necessidade se 

faz necessária (GONÇALVES, p. 497/499).  

Uma vez que os alimentos visam resguardar as necessidades básicas do ser 

humano e garantir a efetivação do princípio da dignidade humana, não restam dúvidas 

que a aplicação deste princípio não deve ser analisada apenas sob a ótica das 

necessidades de quem recebe a verba alimentar (alimentando), mas também deve 

atentar-se à capacidade de quem a presta (alimentante). Isso porque nenhuma das 

partes dessa relação alimentícia deve ter a sua vida e dignidade colocada em risco; 

                                                
1 O inciso III do art. 1º da CF/1988 determina que “a República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: [...] III- a dignidade da pessoa humana.”. 
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ou seja, em outras palavras, não pode o quantum alimentar, em prol da mantença do 

alimentando, comprometer a própria sobrevivência do alimentante. 

Trata-se de um dever de amparo determinado em lei, que incumbiu à família, 

dentro de suas condições, conforme explicam Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald (2018, p. 725), o papel de “servir como ambiente propício para a promoção 

da dignidade e a realização da personalidade de seus membros”.  

Como bem elucida Maria Berenice Dias (2017, p. 23), “é tal a relevância do 

direito a alimentos que se funda no princípio da solidariedade (art. 3º, I, CF) e é 

reconhecido como direito social (art. 6º, CF)”. Assim, uma vez que os alimentos visam 

garantir os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, pautando-se 

sempre em princípios e deveres constitucionais que devem ser resguardados e 

protegidos pelo Estado, ao ser determinado expressamente na lei que o dever de 

assistência compete à família em decorrência da solidariedade familiar (que, por sua 

vez, decorre da solidariedade social), o Estado acaba por se desincumbir dessa 

obrigação (GONÇALVES, 2017, p. 498). Nesse sentido: 

É bem verdade que, em perspectiva mais ampla, o dever de prestar 
assistência a quem necessita deveria ser, fundamentalmente, do Poder 
Público. Todavia, considerando um sistema econômico de sucessivas crises 
(de diversos matizes) e a falência da Seguridade Social, não resta outra 
alternativa senão transferir para a estrutura familiar essa obrigação de assistir 
às pessoas necessitadas. (FARIAS; ROSENVALD, 2018, p. 727) 
 

Em complemento, Maria Berenice Dias (2017, p. 24) também explica que: 

A obrigação constitucionalmente imposta ao Estado, de assegurar a todos os 
cidadãos o direito à vida, é repassada à família. Apesar de o Estado 
Democrático de Direito ter como fundamento assegurar a dignidade humana 
(art. 1º, III, CF), no que diz com o direito fundamental à vida, furta-se em 
assumir qualquer responsabilidade para com os cidadãos. A melhor forma 
encontrada pelo Estado para se desonerar o seu dever maior foi criar a 
solidariedade familiar entre os parentes; o dever de mútua assistência no 
casamento e na união estável; e o poder familiar dos pais para com os filhos.  
 

Considerando que o Estado delega o dever de assistência constitucionalmente 

previsto a ele para a família, verifica-se que a prestação de alimentos, nas palavras 

de Rolf Madaleno (2018, p. 905), é, então, “o meio adequado para alcançar os 

recursos necessários à subsistência de quem não consegue por si só prover sua 

manutenção pessoal”. Para o autor: 

 
Os alimentos são destinados a satisfazer as indigências materiais de 
sustento, vestuário, habitação e assistência na enfermidade, e também para 
responder às requisições de índole moral e cultural, devendo a prestações 
atender à condição social e ao estilo de vida do alimentando, assim como a 
capacidade econômica do alimentante e, portanto, amparar uma ajuda 
familiar integral. (MADALENO, 2018, p. 905) 
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Desta forma, como se depreende do trecho exposto acima, o conceito de 

alimentos é bastante amplo e abrange tanto as despesas básicas de qualquer ser 

humano (alimentação, habitação, educação, vestuário, etc) como também procura 

garantir o acesso à cultura, ao lazer e “todo e qualquer bem necessário à preservação 

da dignidade humana” (CHAVES; ROSENVALD, 2018, p. 729).  

2.2 Natureza Jurídica. 

A lei não é exatamente clara ao definir a natureza jurídica dos alimentos, 

tampouco existe um consenso a respeito do tema entre os doutrinadores de direito. 

Dentre as divergências, há quem diga que uma vez que a verba alimentar se destina 

à efetivação da dignidade da pessoa humana, ela se trata de um direito 

extrapatrimonial2; quem a entenda como um direito patrimonial em razão da prestação 

em pecúnia e do interesse econômico; e, ainda, quem mescla ambos os 

entendimentos e atribua aos alimentos uma natureza mista, “qualificando-o como um 

direito de conteúdo patrimonial e finalidade pessoal.” (GONÇALVES, 2017. p. 499). 

Entretanto, em que pese a prestação alimentar constituir-se em prestações 

periódicas de pecúnia e, portanto, não ser possível afastar o viés econômico intrínseco 

à obrigação, analisando os alimentos sob o prisma dos direitos e garantias 

fundamentais previstas na Constituição, considera-se a verba alimentar como um 

direito extrapatrimonial. Chaves e Rosenvald (2018, p. 729) lecionam: 

 

“[...] se relação jurídica de conteúdo patrimonial fosse, os alimentos estariam, 
obrigatoriamente, submetidos a uma pretensão com prazo prescricional. 
Contudo, não há prazo extintivo para a sua cobrança, patenteando a sua 
feição não patrimonial, mas, fundamentalmente, existencial”.  
 
 

No entanto, ainda que os autores ressaltem que “não há prazo extintivo para a 

sua cobrança”, tal afirmação diz respeito tão somente ao direito de pleitear os 

alimentos. Isso porque, como será visto mais a frente, a pretensão executória dos 

alimentos pode sofrer os efeitos da prescrição quando a pensão se destinar à pessoas 

maiores e capazes. 

                                                
2 Para essa corrente doutrinária, a verba alimentar é vista como um direito da personalidade. Isso 

porque conforme explicam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2018, p. 729), os alimentos 
“se destinam a assegurar a integridade física, psíquica e intelectual de uma pessoa humana” e, assim, 
complementando com a palavras de Guilherme Luiz Guimarães Medeiros, “não teria o alimentando 
interesse econômico na prestação de alimentos, já que a verba não objetiva ampliar o seu acervo 
patrimonial, mas sim suprir o seu direito à vida, que é personalíssimo.”.  
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2.3 Características. 

 Para melhor compreensão sobre o que é a verba alimentar, é preciso ressaltar 

algumas características essenciais sobre os seus fundamentos. Explica-se:  

2.3.1 Direito personalíssimo. 

 A principal característica dos alimentos é o caráter personalíssimo que a 

obrigação alimentar possui. Isso quer dizer que o direito ao recebimento dos alimentos 

não pode ser transferido a outra pessoa. Trata-se de um direito intuitu personae em 

que se leva em conta a pessoa da relação jurídica, não o objeto contratante - no caso, 

os alimentos.  

Madaleno (2018, p. 922) explica que o caráter pessoal da verba alimentar 

deriva de alguns aspectos, quais sejam: 

 

Em primeiro lugar, é personalíssimo enquanto pessoal é o vínculo familiar 
entre o devedor e credor que compõem os polos da relação obrigacional. O 
crédito e a dívida são inseparáveis da pessoa, porque estão baseados em 
determinada qualidade que não é transmissível, estão fora do comércio 
inclusive. Em segundo plano são pessoais porque surgem de uma situação 
concreta das possibilidades de um e das necessidades do outro e os 
alimentos só podem ser reclamados por quem está e estado de necessidade 
e só são devidos por quem tem meios para atendê-los. Em terceiro lugar, a 
finalidade dos alimentos não tem caráter patrimonial, não obstante se 
concretizem em algo material com significado econômico, pois o seu 
estabelecimento e sua fixação têm em mira assegurar a conservação da vida, 
do cônjuge, companheiro ou parente, atendendo suas vindicações de cunho 
material e espiritual, qual seja a satisfação de uma necessidade 
essencialmente pessoal. 

 

Entretanto, ainda que não se admita a cessão do direito, essa peculiaridade diz 

respeito apenas ao credor (alimentando) e não ao devedor (alimentante). Como o 

próprio Código Civil Brasileiro determina no art. 1.700, se, porventura, o devedor de 

alimentos vier à óbito, a obrigação de prestar alimentos é transferida aos seus 

herdeiros3. Ou seja, o direito de receber os alimentos não pode ser transmitido a 

outrem, mas o dever de pagar sim. Maria Berenice Dias (2017, p. 35) esclarece que 

“a morte do credor leva à extinção do encargo alimentar. Já a morte do devedor enseja 

a transmissão da obrigação aos seus herdeiros”. 

O caráter personalíssimo da obrigação alimentar é tido como a característica 

mais fundamental de todas porque é desta que decorrem as demais. 

                                                
3 Art. 1.700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 
1.694. 
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2.3.2 Irrenunciabilidade. 

 É vedado ao credor dos alimentos renunciar o seu direito aos alimentos. Nos 

termos do art. 1.707/CC, “pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o 

direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação 

ou penhora”.  

 O referido dispositivo legal, além de reforçar o caráter personalíssimo da 

obrigação, permite que o alimentante dispense, se quiser, o recebimento dos 

alimentos em determinado momento, mas, caso necessite, pode reclamá-los a 

qualquer tempo, eis que o seu direito não foi - e não pode ser - renunciado. 

O doutrinador Rolf Madaleno (2018, p. 948) explica que: 

 
A razão da sua irrenunciabilidade estaria no interesse social de o direito aos 
alimentos, como norma de ordem pública, representar direito personalíssimo 
e indisponível, identificado com a subsistência da pessoa, e com o supremo 
direito à vida. Sendo o direito a alimentos preceito de interesse de ordem 
pública, sua renúncia está fora do âmbito da autonomia privada, e muito 
especialmente quando a renúncia prejudica terceiro credor, como, por 
exemplo, uma mãe guardiã que no ímpeto do desgaste psicológico de uma 
demanda de divórcio litigioso ou de uma ação de alimentos renuncie ao 
crédito alimentício da prole por ela representada.  
 

Assim, uma vez que a verba alimentar é compreendida como interesse público, 

ainda que as partes sejam livres para pactuar os termos de eventual acordo alimentar, 

em razão da impossibilidade de renúncia do direito, a cláusula que verse sobre isso 

“é considerada nula, podendo o juiz declará-la de ofício” (DIAS, 2017. p. 36). Ora, se 

o ordenamento jurídico proíbe renunciar à vida, por extensão lógica também é proibido 

renunciar o direito aos alimentos (MADALENO, 2018, p. 949).  

Para Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 525): 

O direito a alimentos constitui uma modalidade do direito à vida. Por isso, o 
Estado protege-o com normas de ordem pública, decorrendo daí a sua 
irrenunciabilidade, que atinge, porém, somente o direito, não o seu exercício. 
Não se pode assim renunciar aos alimentos futuros.  
 

A irrenunciabilidade, entretanto, só se aplica às prestações futuras da 

obrigação e não àquelas que já venceram e não foram pagas. Isso porque o art. 775, 

CPC, esclarece que “o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva”. 

No entanto, a irrenunciabilidade se aplica apenas às relações parentais em que 

os filhos são menores; para os alimentos decorrentes da relação conjugal (casamento 

ou união estável), a renúncia é aceita. Isso porque, nas palavras de Bernardo José 

Drumond Gonçalves (2008), “a irrenunciabilidade dos alimentos prescrita em lei versa 
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somente sobre os alimentos fundados no parentesco, caso em que marido e a mulher 

não se incluem, uma vez que não são parentes.”.  

2.3.3 (In)transmissibilidade. 

 A respeito da transmissibilidade dos alimentos, como já dito no subtópico 1.3.1 

deste trabalho, a lei é clara ao afirmar que a obrigação de prestar alimentos é 

transmitida aos herdeiros caso o alimentante venha a falecer (art. 1.700, CC). No 

entanto, o tema é polêmico e gera algumas controvérsias - afinal, se o direito alimentar 

possui caráter personalíssimo cuja obrigação leva em consideração especificamente 

as pessoas da relação jurídica (intuitu personae), muitos entendem que a morte do 

devedor deveria extinguir a obrigação e não ensejar a sua transmissão.  

 A abrangência da matéria e os debates acerca do tema culminaram em três 

correntes doutrinárias que entendem a transmissão da obrigação alimentar de 

maneiras diferentes, Maria Berenice Dias (2017, p. 46) pontua: 

 

- Transmite-se apenas o débito vencido e não pago quando da morte do 
devedor; 
- Transmite-se a obrigação quando já constituída antes da morte do 
alimentante; 
- Responde a herança pelo dever alimentar, que pode ser pleiteado mesmo 
depois da morte do obrigado. 

 

 Via de regra, ante o caráter personalíssimo da obrigação, só são transmitidas 

aos herdeiros aquelas prestações vencidas e não pagas até a data do óbito do 

alimentante, o que vai de encontro com o preceituado no art. 1.792 do Código Civil4. 

Assim, a dívida alimentar é adimplida “dentro das forças do espólio, por se tratar de 

dívida do falecido, transferidas juntamente com o seu patrimônio” (CHAVES, 

ROSENVALD, 2018, p. 735).  

De acordo com Maria Berenice Dias (2017, p. 49): 
 

Antes da partilha, a herança é um todo uno e indiviso (art. 1.791, CC). É o 
patrimônio do falecido que responde por suas obrigações. O espólio 
(herança em inventário) sucede o falecido em direitos, deveres, obrigações, 
ônus e sujeições. Cabe a ele o pagamento da integralidade dos alimentos 
vencidos e vincendos. 
Depois da partilha, não há mais espólio. Os bens do falecido se transferem 
aos herdeiros, que se tornam sujeitos passivos da obrigação alimentar do 
falecido. Nesse momento, cabe a eles o pagamento dos alimentos com os 
bens recebidos por herança (art. 1.792, CC). Isso significa que o herdeiro 
paga a  prestação alimentar com os bens que recebeu do falecido, jamais 

                                                
4 Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, 
porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens 
herdados. 
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com seus próprios bens. Uma das funções do inventário é evitar que se 
confundam os bens dos herdeiros com os bens que receberam do falecido.  

 

Rolf Madaleno (2018, p. 927), todavia, entende que “deve ser afastada a 

hipótese de só serem transmitidos os alimentos porventura não pagos em vida pelo 

sucedido”. Para o autor, a lei trata da transmissão da obrigação alimentar e não do 

débito; tanto é assim que senão o art. 1.700, CC, não faria menção de que a 

transmissão da obrigação de prestar alimentos ocorre na forma do art. 1.694, CC5. 

2.3.4 Imprescritibilidade. 

 Como o próprio nome já diz, os efeitos da prescrição não se aplicam à verba 

alimentar, de maneira que é possível pleitear alimentos a qualquer tempo. Trata-se de 

um “direito que não se extingue pela falta de seu exercício, e que simplesmente se 

renova e persiste diante da situação de necessidade” (MADALENO, p. 938) 

 A ausência de pedido em determinado momento não enseja a impossibilidade 

de pleitear juridicamente quando houver necessidade e impossibilidade de 

subsistência sem auxílio. Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 521) explica que “o que 

não prescreve é o direito de postular em juízo o pagamento de pensões alimentícias”.  

Analisando essa característica, denota-se que ela possui estrita relação com a 

irrenunciabilidade dos alimentos. Isso porque, nas palavras de Rolf Madaleno (2018, 

p. 938), “admitir a prescrição do direito alimentar seria uma forma indireta e ilegal de 

reconhecer a renúncia alimentar” e, como já visto no subtópico específico, o 

alimentando não é obrigado a exercer o seu direito ao recebimento de alimentos, 

porém, não pode abrir mão dele.  

Importante ressaltar que o que é imprescritível é o direito ao requerimento da 

pensão alimentícia e, uma vez determinados através de decisão judicial, inicia-se o 

prazo prescricional para executá-los. Ou seja, a pretensão executória dos alimentos 

permanece. A prestação vencida e não paga, se não pleiteada em 02 (dois) anos a 

partir do inadimplemento, não pode ser requerida (art. 206, §2º, CC)6. 

 

Para que fique induvidoso, os alimentos futuros não prescrevem pelo 
transcurso do tempo, porém, as cotas alimentícias já fixadas e atrasadas se 
perdem pela prescrição, pois a imprescritibilidade é pertinente 

                                                
5 Art. 1.700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 
1.694. (Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos 
de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender 
às necessidades de sua educação.). 
6 Art. 206. Prescreve: [...] § 2o Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir 
da data em que se vencerem. 
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exclusivamente ao direito de exigir alimentos, mas não ao de reclamar as 
pensões já fixadas, vencidas e não pagas, pois não se pode confundir o 
direito de exigir a obrigação já estipulada com o direito de solicitar alimentos. 
(MADALENO, 2017, p. 939) 

 

Entretanto no que pertine os absolutamente incapazes, por força do art. 197, II, 

do Código Civil, que determina que “não corre prescrição entre ascendentes e 

descendentes, durante o poder familiar”, bem como do disposto no art. 198, I, CC7, 

temos que a pretensão executória dos alimentos, nesses casos, fica impedida. Isso 

significa dizer que nem o direito de solicitar os alimentos e tampouco o de executá-los 

prescreve para os alimentandos menores de 16 (dezesseis) anos; assim, além da 

necessidade ser presumida, a execução pode retroagir e surtir efeitos por período 

anterior e superior a 02 (dois) anos.  

2.3.5 Divisibilidade. 

 A divisibilidade da obrigação alimentar decorre do art. 1.698 do Código Civil 

Brasileiro, cujo texto legal determina que: 

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver 
em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer 
os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, 
todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada 
ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. 

 

Ou seja, “a pensão alimentícia deve ser dividida entre todos os coobrigados, só 

sendo excluído algum codevedor se demonstrar não ter condições econômico-

financeiras para atender ao pleito alimentar” (MADALENO, 2018, p. 928). Conforme 

infere-se da leitura do artigo acima colacionado e anteriores8, todas as pessoas 

obrigadas - parentes, cônjuges ou companheiros, ascendentes e descendentes - 

respondem pelo encargo alimentar na proporção de seus recursos.  

Frisa-se que a divisão aqui tratada não diz respeito, necessariamente, às 

prestações/quotas igualmente divididas entre os codevedores. Assim como são 

observados no momento da fixação dos alimentos, os princípios da possibilidade e da 

proporcionalidade também se aplicam nesse caso.  

Entretanto, trata-se de um litisconsórcio passivo facultativo em que o autor da 

ação não é obrigado a ajuizar a demanda contra todos os obrigados; se assim preferir, 

                                                
7 Art. 198. Também não corre a prescrição: I - contra os incapazes de que trata o art. 3o; [...] 
8 Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 
ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. 
Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de 
sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. 
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o alimentando pode propô-la em face de apenas um dos co-devedores, recebendo, 

assim, quantia fixada com base na condição financeira do devedor acionado 

(MADALENO, 2018, p. 929). Caso a necessidade de quem reclamou alimentos ainda 

persista, o alimentando pode pedir para que os demais coobrigados sejam chamados 

a ingressar a lide com a finalidade de dividir o pagamento da prestação. Carlos 

Roberto Gonçalves cita Fredie Didier Jr. ao explicar o funcionamento do chamamento: 

 

Aduz o mencionado autor que o art. 1.698 do Código Civil de 2002 “autoriza 
a formação de um litisconsórcio passivo facultativo ulterior simples, por 
provocação do autor. Este, que originariamente optou por não demandar 
contra determinado devedor-comum, após a manifestação do réu, ou, a 
despeito dela, em razão de fato superveniente, percebe a 
possibilidade/utilidade de trazer no processo o outro devedor-comum, para 
que o magistrado também certifique sua pretensão contra ele, tudo isso em 
uma mesma relação jurídica processual. Mas esse chamamento é feito pelo 
autor, até porque se trata da formulação de um novo pedido em face desse 
novo réu - cumulação objetiva e subjetiva ulterior. [...] (GONÇALVES, 2017, 
p. 515) 
 

Ademais, verifica-se que por mais que a divisibilidade decorra do princípio da 

solidariedade, a obrigação alimentar é uma obrigação recíproca (art. 1.694, CC) e não 

solidária. Isso porque além do fato de a solidariedade não ser presumida (decorre da 

vontade das partes), o eventual co-devedor a quem a obrigação será imposta 

responde conforme a sua possibilidade e não obrigatoriamente pela totalidade da 

dívida. Maria Berenice Dias (2017, p. 51) explica:  
 

A natureza divisível do dever alimentar sempre serviu de justificativa para 
reconhecer que não se trata de obrigação solidária. O dever alimentar não 
tem todas as características do instituto da solidariedade, nem quando a 
obrigação decorre do poder familiar. Os pais são obrigados a concorrer, na 
proporção de seus bens e rendimentos do seu trabalho, para o sustento e 
educação dos filhos (art. 1.568, CC). Portanto, mesmo concorrente a 
obrigação dos pais, a quantificação dos alimentos está condicionada ao 
princípio da proporcionalidade. [...] são obrigados cônjuges, companheiros, 
pais, filhos e parentes. Havendo mais de um parente do mesmo grau, podem 
ser demandados alguns, uns ou todos. Também podem ser chamados 
parentes de graus diferentes, quando se tratar de complementação da 
obrigação alimentar.  

 

Contudo, como toda regra comporta exceções, quando a verba alimentar for 

destinada a pessoa idosa (idade igual ou superior a 60 anos) a obrigação alimentícia 

é tratada de maneira diferenciada e é considerada uma obrigação solidária, uma vez 

que nos termos do art. 12 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) os alimentantes 

respondem solidariamente à obrigação e podem responder integralmente pela 

totalidade da prestação9. 

                                                
9 Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. 
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2.3.6 Impenhorabilidade. 

 Tendo em vista que a finalidade dos alimentos é satisfazer as necessidades 

básicas e essenciais de um ser humano, resguardando, assim, a sua sobrevivência, 

a verba alimentar não pode ser penhorada, conforme o respaldo legal do art. 1.707 do 

Código Civil, que afirma que o crédito alimentar é insuscetível de penhora.  

 Muito embora a verba alimentar não esteja expressamente listada no rol 

taxativo do art. 833 do Código de Processo Civil, que trata a respeito da 

impenhorabilidade, a verba alimentar se equipara aos vencimentos, subsídios, soldos, 

salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios10, conforme pode se depreender da leitura do §2º do referido artigo:  

 

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de 
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de 
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, 
e no art. 529, § 3o. 

 

 A lei vedou a penhora da verba alimentar, pois, como leciona Rolf Madaleno 

(2018, p. 958/959), “a lei trata de favorecer exclusivamente a pessoa alimentada e não 

os seus credores, buscando evitar que a pensão de alimentos seja utilizada para 

outros propósitos que não se limitem à função assistencial e de subsistência”.  

 A única exceção que permite afastar a regra da impenhorabilidade alimentar é 

quando a penhora se destinar à satisfação de outra obrigação com mesma natureza. 

Ou seja, é possível penhorar alimentos quando a dívida for, também, alimentar11. 

Salvo essa possibilidade, não podem os alimentos servirem para satisfação de dívida 

oriunda de outra situação, uma vez que, ressalta-se, são “imprescindíveis para a vida 

do credor da pensão, a quem não é dado privar dos meios que cobrem e asseguram 

a sua sobrevivência” (MADALENO, 2018, p. 959). 

 Para Maria Berenice Dias (2017, p. 40): 

 

É inadmissível que algum credor do alimentado possa privá-lo do 
estritamente necessário à sua subsistência. No entanto, em sede de 
execução de alimentos é possível descontar dos rendimentos do executado 
a dívida de forma parcelada, contanto que, somada à parcela devida, não 
ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos (art. 529, §3º, CPC). 

                                                
10 Art. 833.  São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, 
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; 
11 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2017, p. 749), no intuito de exemplificar essa 
situação, citam a possibilidade de penhorar a pensão previdenciária para o pagamento da verba 
alimentar. 



 22 

 

 Em suma, a impenhorabilidade da verba alimentar não possui caráter absoluto 

e pode ser penhorada quando a dívida também se destinar ao sustento e preservação 

da vida de outrem.  

2.3.7 Reciprocidade. 

 O Código Civil preceitua ainda que “o direito à prestação de alimentos é 

recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação 

nos mais próximos em grau, uns em falta de outros” (art. 1.696). Isso significa dizer 

que os papéis da relação jurídica (alimentante e alimentando) podem se inverter em 

virtude do dever de assistência e do dever de solidariedade. 

 Conforme aduz Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 518), a reciprocidade dos 

alimentos se insere em um estado de potencialidade porque é possível que o devedor 

de hoje venha a enfrentar dificuldades para manter seu próprio sustento e se torne o 

credor no futuro.  

No mesmo sentido explica Rolf Madaleno (2018, p. 937): 

 

A reciprocidade não significa que duas pessoas devam alimentos entre si, 
mas tão somente que o devedor de hoje poderá ser o credor do futuro e 
tampouco se confunde com a reciprocidade das obrigações bilaterais 
derivadas de um contrato sinalagmático, onde ambos são credores e 
devedores ao mesmo tempo, pois é impossível em uma relação alimentícia, 
que ao mesmo tempo recaia sobre as mesmas pessoas um dever e um direito 
de alimentos, pois entra em jogo a situação de necessidade de quem ocupa 
a posição de credor e a condição de possibilidade daquele que se vê obrigado 
a prestar os alimentos. 

 

 Entretanto, o conceito de reciprocidade não é aplicado quando destituído o 

poder familiar12 ou se realizado um comportamento indigno em relação ao devedor 

(art. 1.708, parágrafo único, CC)13. No primeiro caso, a destituição do poder familiar 

não exime a obrigação do genitor (que perdeu o pátrio poder) em prestar alimentos, 

apenas o impossibilita de pleiteá-los caso precise, se tornando uma obrigação 

                                                
12 RANGEL (2012) explica que o “[...] poder familiar, outrora denominado de pátrio poder pelo 
Ordenamento Pátrio, consiste em uma gama de direitos e obrigações, em relação à pessoa e bens do 
filho menor, ainda não emancipado, exercido, em paridade de condições, por ambos os genitores, a 
fim de desempenharem os encargos decorrentes do arcabouço normativo, tendo em vista, 
precipuamente, o interesse e a proteção do filho. Segundo Tartuce e Simão obtemperam com ênfase, 
o instituto em comento pode ser “conceituado como sendo o poder exercido pelos pais em relação aos 
filhos, dentro da ideia de família democrática, do regime de colaboração familiar e se relações 
baseadas, sobretudo, no afeto” [...]”.  
13 Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar 
alimentos. Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver 
procedimento indigno em relação ao devedor. 
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unilateral; já para a hipótese de comportamento indigno, por analogia é possível 

estender e aplicar as causas de exclusão na sucessão (art. 1.814, CC)14 ou de 

deserdação (arts. 1.962 e 1.963, CC)15. 

A possibilidade de excluir o encargo alimentar em face do procedimento 
indigno do credor abrange todo e qualquer obrigado, inclusive quando o 
encargo decorre do vínculo de filiação e de parentesco. Às claras que o 
dispositivo não diz somente com o agir indevido do filho. Nada justifica que 
persista a obrigação alimentar se ele, por exemplo, atentar contra a vida do 
pai. Também o pai que age indignamente, descumprindo os deveres 
inerentes ao poder familiar, não tem legitimidade para pleitear alimentos dos 
filhos quando eles atingirem a maioridade. Do mesmo modo, se ele 
abandonou ou abusou dos filhos, não pode invocar a reciprocidade da 
obrigação alimentar. (DIAS, 2017, p. 54) 

  

 Como explicado por Maria Berenice Dias no trecho acima, a exclusão da 

reciprocidade pode acontecer tanto de genitor para filho como de filho para genitor, 

não sendo as situações comentadas as únicas capazes de cessar a reciprocidade da 

obrigação alimentar. 

2.3.8 Irrepetibilidade. 

 Muito embora não esteja regulada por lei e seja tratada como um princípio pelos 

doutrinadores e pela jurisprudência, a irrepetibilidade versa sobre a impossibilidade 

de ressarcir as prestações alimentares eventualmente pagas. Fatos supervenientes 

capazes de pôr fim ao encargo alimentar, tais como a negativa de paternidade e 

anulação de casamento, por exemplo, não geram o direito de o alimentando reaver os 

valores que já foram pagos. 

 Tal entendimento decorre da natureza assistencial que os alimentos possuem, 

pois, se a verba alimentar destina-se à mantença do alimentando, uma vez que são 

utilizados para o seu próprio sustento, ou seja, são consumidos, não há como restituí-

                                                
14 Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido autores, co-

autores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se 
tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; II - que houverem acusado 
caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu 
cônjuge ou companheiro; III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor 
da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. 
15 Art. 1.962. Além das causas mencionadas no art. 1.814, autorizam a deserdação dos descendentes 
por seus ascendentes: I - ofensa física; II - injúria grave; III - relações ilícitas com a madrasta ou com o 
padrasto; IV - desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. 
Art. 1.963. Além das causas enumeradas no art. 1.814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos 
descendentes: I - ofensa física; II - injúria grave; III - relações ilícitas com a mulher ou companheira do 
filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou o da neta; IV - desamparo do filho ou 
neto com deficiência mental ou grave enfermidade. 
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los (MADALENO, 2018, p. 941). Conforme sustenta Maria Berenice Dias (2017, p. 40), 

“como os alimentos se destinam a assegurar o sustento do credor, não há como 

buscar sua devolução ou compensação [...]”. 

 A aplicação do princípio da irrepetibilidade se aplica mesmo que a verba 

alimentar seja fixada provisoriamente e que contra essa decisão seja interposto 

agravo de instrumento. Nesses casos, mesmo que a decisão judicial seja alterada em 

segunda instância e, por consequência, o valor da prestação seja minorado, não se 

devolve a diferença de valores satisfeitos até então, de modo que os efeitos da 

decisão são ex nunc e só serão aplicados às parcelas vincendas, deixando de causar 

qualquer prejuízo às eventuais execuções das parcelas vencidas.  

 Maria Berenice Dias (2017, p. 41) esclarece que “caso assim não fosse, 

simplesmente deixaria o devedor de proceder ao pagamento na esperança de ver-se 

desonerado do encargo ou de ver o seu valor reduzido”. 

Diferente, porém, ocorre caso a verba alimentar seja majorada em virtude do 

provimento de algum recurso; quando isso ocorrer, até mesmo por força de lei (art. 

13, §2º, Lei n. 5.478/68)16, o novo valor fixado em juízo retroage à data da citação.  

Nas palavras de Rolf Madaleno, que cita Yussef Said Cahali: 

 

“O alimentante deverá responder pelas diferenças entre os alimentos pagos 
a menor e aqueles fixados em quantia maior” (CAHALI), depois de melhor 
dimensionados os pressupostos do binômio possibilidade-necessidade 
(2018, p. 941). 
 

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça também vai ao encontro desse 

entendimento. Conforme o julgado da Min. Nancy Andrighi, reforça-se a compreensão 

doutrinária exposta acima: 

Direito processual civil e direito civil. Família. Recurso especial. Alimentos. 
Execução extinta. Sentença em revisional que reduz os alimentos transitada 
em julgado. Retroatividade mantida. Embargos de declaração. 
[...] 
- Em qualquer circunstância, seja reduzida, majorada ou efetivamente 
suprimida a pensão alimentícia, a decisão retroagirá à data da citação da 
revisional, a teor do art. 13, § 2º, da Lei de Alimentos ? LA (n.º 5.478/68), 
remanescendo incólume, contudo, a irrepetibilidade daquilo que já foi 
pago. Recurso especial conhecido, porém, não provido. 
(REsp 967.168/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 13/05/2008, DJe 28/05/2008) - sem grifos no original. 
 

                                                
16 Art. 13 O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de desquite, 
nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em pedidos de alimentos e 
respectivas execuções. [...] § 2º. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. 
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Ou seja, na hipótese de a sentença majorar os alimentos fixados liminarmente, 

a nova decisão retroagirá à data da citação, mas o alimentante só pagará a diferença 

entre os valores determinados, de modo a garantir que os alimentos não sejam pagos 

em duplicidade (ou repetidos). 

2.3.9 Incompensabilidade. 

 Em razão do caráter personalíssimo da obrigação, ainda que o Código Civil 

preveja a possibilidade de compensação de dívidas como forma indireta de extinção 

da obrigação, os alimentos não podem ser compensados. Ou seja, mesmo que o 

alimentante seja credor do alimentando, o crédito não pode servir para abater a dívida.  

 

Permitir a compensação seria autorizar o devedor a gerir indiretamente a vida 
e os interesses dos alimentandos, normalmente representados pela ex-
esposa, ou tão somente a prole, porque esta possibilidade retiraria dos 
credores de alimentos a livre administração da vida econômico-financeira, e 
de determinarem o âmbito das suas necessidades, para dar espaço a uma 
intolerável intervenção na autoridade do guardião dos filhos.(MADALENO, 
2018, p. 945)  

 

 A incompensabilidade da dívida alimentar é exceção prevista na lei, cuja 

determinação encontra-se expressa no art. 373, II, do Código Civil Brasileiro e 

determina que “a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto: 

[...] se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos;”. O crédito alimentar visa 

garantir a subsistência do alimentando e não pode este se sujeitar à quantia variável 

decorrente de eventuais compensações de dívidas de outra natureza. 

 No mesmo sentido, tampouco podem as liberalidades concedidas pelo 

alimentante serem descontadas da pensão alimentícia. Chaves e Rosenvald (2018, p. 

747) lecionam: 

 

[...] mesmo que o devedor tenha, voluntariamente, prestado outros valores ao 
alimentário (constituindo mera liberalidade) - o que, não raro, ocorre, quando 
o pai, e. g., paga viagens ou gastos supérfluos ao filho -, não poderá 
compensar com o valor que deve pagar a título de alimentos.  
 

 Entretanto, com o intuito de impedir o enriquecimento ilícito do alimentando - 

também vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro - a jurisprudência tem aceitado 

uma espécie de mitigação dessa incompensabilidade em determinadas exceções. 

Tem sido permitida a compensação de valor excedente (parcela maior), pago em 

determinada prestação, nas parcelas que estão por vencer. Porém, tal medida é 

situação excepcional em que o pagamento indevido do acréscimo deve restar 
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comprovado, bem como o desconto/compensação na parcela futura e vincenda não 

pode comprometer a subsistência do credor.  

Para exemplificar a situação excepcional, cola-se a ementa de um julgado do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
CUMULADA COM SEPARAÇÃO DE CORPOS, GUARDA, ALIMENTOS E 
PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DA FILHA DO 
CASAL. Comprovado que o alimentante já pagou adiantadamente as 
mensalidades da escola e do transporte da menina, viável os descontos, das 
referidas parcelas, do valor fixado provisoriamente pelo juízo a título de 
alimentos, assim como da parcela relativa ao plano de saúde. Demais 
valores, tais como escola de inglês e NET se constituem em mera 
liberalidade, a qual não está obrigado o alimentante, podendo deixar de 
alcançá-las se entender ônus excessivo. Agravo parcialmente provido, por 
maioria. (Agravo de Instrumento Nº 70009258054, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 
02/12/2004) 
 

Denota-se que, uma vez observadas as quitações daqueles compromissos que 

seriam adimplidos com a verba alimentar, a compensação foi permitida em relação às 

parcelas vincendas, mantendo incompensáveis as verbas decorrentes de mera 

liberalidade do devedor.  

2.4 Classificações. 

  Quando reclamados, os alimentos podem ser classificados em provisórios e 

definitivos; e em pretéritos e futuros; o primeiro está ligado à estabilidade, enquanto o 

segundo se liga ao momento em que são devidos.  

2.4.1 Alimentos provisórios e definitivos. 

 Os alimentos provisórios têm caráter satisfativos e são assim chamados 

quando, pela praxe, a verba alimentar é fixada liminarmente pelo magistrado logo no 

despacho inicial, bastando ao alimentando provar a relação de parentesco que origina 

a obrigação alimentar. Uma vez que se trata de liminar concedida antes mesmo da 

manifestação do requerido/alimentando no processo (inaudita altera pars), a verba 

alimentar passa a ser devida a partir do momento da citação - momento em que o 

obrigado fica ciente da existência do processo e da prestação que deve pagar. 

 A finalidade dos alimentos provisórios é garantir a mantença de quem necessita 

de auxílio para sobreviver durante a fase do processo de conhecimento. Isso porque, 

por óbvio, não pode o alimentando ficar à mercê da morosidade processual e esperar 

a fase decisória do processo para receber os alimentos que necessita.  
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Os alimentos provisórios são devidos durante o curso da demanda, até a 
sentença que fixa alimentos definitivos, ainda que sujeita a recurso. Alterado 
o valor dos alimentos provisórios durante a tramitação da demanda, o novo 
montante passa a vigorar para as prestações futuras. A modificação 
incidental do valor dos alimentos tem efeito ex nunc, ou seja, passam a valer 
a partir da data da alteração. Não importa se a modificação foi para mais ou 
para menos.(DIAS, 2017, p. 150) 

 

  Por ser fixada antes da oitiva da parte contrária, o credor de alimentos deve 

apresentar elementos que demonstrem a capacidade de quem tá sendo compelido a 

pagar. Ademais, tendo em vista que “só subsiste a presunção de necessidade dos 

alimentos em relação aos filhos sob o poder familiar, e dos filhos maiores, mas 

incapazes” (MADALENO, 2018, p. 913), os cônjuges, filhos maiores capazes e 

parentes também devem demonstrar a sua impossibilidade.  

 

O arbitramento dos alimentos provisórios deve se pautar pelos elementos 
indiciários que acompanham a petição inicial (como a profissão do devedor a 
sua posição social e econômica etc.), tratando-se de juízo meramente 
perfunctório, não se exigindo prova efetiva da sua capacidade contributiva - 
o que virá a ser produzido posteriormente.(CHAVES; ROSENVALD, 2018, p. 
783) 

 

Por sua vez, os alimentos são chamados de definitivos quando, após todo o 

desenrolar da ação (seja ela uma ação de alimentos ou outra que tenha o pedido de 

prestação alimentar cumulado), eles são determinados e fixados por sentença judicial; 

ou quando as partes pactuam os termos da prestação com a anuência dos advogados, 

constituindo título extrajudicial. Em ambos os casos, quando a verba alimentar for 

destinada a pessoas menores de idade, é obrigatória a intervenção/participação do 

Ministério Público, que atuará como custas legis  no intuito de resguardar os interesses 

do menor - muitas vezes não priorizado pelos litigantes em virtude de conflitos 

pessoais.  

Embora os alimentos definitivos sejam “os de caráter permanente, estabelecido 

pelo juiz na sentença ou em acordo das partes devidamente homologado” 

(GONÇALVES, 2017, p. 503) e passem a vigorar a partir do momento em que a 

sentença é publicada, a decisão está sujeita a recurso e o valor fixado pode ser objeto 

de outra ação judicial, eis que a situação financeira do alimentante ou do alimentando 

pode sofrer alguma mudança, permitindo que o quantum alimentar seja revisto a 

qualquer tempo. 

Ademais, caso os alimentos provisórios não tenham sido determinados pelo 

juiz liminarmente ou se eventual recurso interposto for provido para majorar a verba 
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fixada anteriormente pelo juízo de primeiro grau, o valor dos alimentos definitivos 

retroagirão à data da citação (DIAS, 2017, p. 152). 

2.4.2 Alimentos pretéritos e futuros. 

 A categorização dos alimentos em pretéritos e futuros diz respeito ao momento 

em que são reclamados e devidos. Pretéritos são aqueles alimentos anteriores ao 

ajuizamento da ação e que, desta forma, não são devidos; já os futuros são os 

alimentos prestados a partir da decisão judicial.  

2.5 Aspectos processuais da ação de alimentos 

Como já foi explanado, aqueles que por alguma razão não são capazes de 

prover o seu próprio sustento podem requerer aos membros de sua família, através 

de ação judicial, com fulcro no art. 1.694 do Código Civil Brasileiro, o auxílio que 

precisam para sobreviver17.  

Para tanto, além do requisito a ser cumprido para pleitear a verba alimentar 

(existência de vínculo de parentesco), na fixação dos alimentos devem ser observados 

alguns pressupostos indispensáveis, tais como: i) a necessidade do reclamante; ii) a 

possibilidade da pessoa obrigada e iii) a proporcionalidade (GONÇALVES, 2017, p. 

529). 

Como preceitua o §1º do art. 1.694 do Código Civil, “os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada”. Nesse sentido, a fixação do quantum alimentar exige “um importante 

campo de cognição para o magistrado, devendo levar em conta as peculiaridades de 

cada caso para fixar um valor justo” (CHAVES, ROSENVALD, 2018, p. 786) 

Quanto à possibilidade do alimentante, este não pode colocar em risco a sua 

própria subsistência em prol da mantença de quem está reclamando alimentos.  

O fornecimento de alimentos depende, também, das possibilidades do 
alimentante. Não se pode condenar ao pagamento de pensão alimentícia 
quem possui somente o estritamente necessário à própria subsistência. Se, 
como acentua Silvio Rodrigues, “enormes são as necessidades do 
alimentário, mas escassos os recursos do alimentante, reduzida será a 
pensão; por outro lado, se se trata de pessoa de amplos recursos, maior será 
a contribuição alimentícia”. 
Desse modo, “se o alimentante possui tão somente o indispensável à própria 
mantença, não é justo seja ele compelido a desviar parte de sua renda, a fim 
de socorrer o parente necessitado. A lei não quer o perecimento do 

                                                
17 “Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de 
que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação. 
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alimentado, mas também não deseja o sacrifício do alimentante. Não há 
direito alimentar contra quem possui o estritamente necessário à própria 
subsistência” (GONÇALVES, 2017, p. 530). 

 

Ainda, a proporção comentada no aludido artigo (§1º, art. 1.694, CC) reforça a 

impossibilidade de comprometer o sustento de quem deve pagar os alimentos. Não 

basta analisar, tão somente, a necessidade do credor e a possibilidade do devedor. A 

fixação deve ser feita de maneira proporcional à renda do alimentante e, desta forma, 

não pode ser fixada em valor muito superior à sua capacidade, cabendo ao magistrado 

o exercício de um juízo de razoabilidade. Nessa perspectiva, Chaves e Rosenvald 

(2018, p. 787) lecionam que: 

O critério mais seguro para concretizar a proporcionalidade, em cada caso, 
é, sem dúvida, a vinculação da pensão alimentícia aos rendimentos do 
devedor, garantindo, pois, o imediato reajuste dos valores, precavendo uma 
multiplicidade de ações futuras. Todavia, somente quando o alimentante está 
vinculado ao serviço público ou tem relação empregatícia é que se vê a 
possibilidade de uso desse critério. Ademais, a proporcionalidade impõe um 
juízo de razoabilidade ao magistrado, afastando qualquer utilização 
indiscriminada de percentuais para toda e qualquer demanda alimentícia. 
Assim, não se pode tolerar a falsa ideia de que os alimentos devem 
corresponder a um determinado percentual apriorístico dos rendimentos do 
devedor, somente sendo possível fixar a percentagem em cada caso. 
 

Toda essa análise pode ocorrer tanto em rito especial, pois a ação de alimentos 

tem procedimento próprio regulado pela Lei de Alimentos (Lei n. 5.478/68), quanto 

pelo procedimento ordinário. A diferença entre os ritos se dá pela existência, ou não, 

de prova pré-constituída do parentesco ou do dever alimentar. Carlos Roberto 

Gonçalves*(2017, p. 552) explica: 

A Lei n. 5.478, de 25 de julho de 1968, conhecida como “Lei de Alimentos”, 
estabelece procedimento especial, concentrado e mais célere, para a ação 
de alimentos. Só pode valer-se, todavia, desse rito quem puder apresentar 
prova pré-constituída do parentesco (certidão de nascimento) ou do dever 
alimentar (certidao de casamento ou comprovante do companheirismo). 
Quem não puder fazê-lo, terá de ajuizar ação ordinária.  
 

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu art. 693, parágrafo único, também 

determina que “a ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de 

adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica [...]”. 

Desta maneira, ajuizada a ação conforme o rito escolhido e superada a fase do 

processo de conhecimento em que se analisam questões como a legitimidade do 

pedido, o grau de parentesco, a necessidade do alimentando, a possibilidade do 

alimentante, etc., a sentença que fixa os alimentos passa a servir como título executivo 

judicial e garante, assim, o direito de executá-la em caso de descumprimento. 
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No entanto, frisa-se que, como já comentado, a verba alimentar também pode 

estar lastreada em título executivo extrajudicial quando as partes, por liberalidade e 

com a anuência de seus advogados, acordarem os termos da prestação. Assim como 

o título executivo judicial, os acordos feitos extrajudicialmente também resguardam ao 

alimentando o direito de ingressar com a ação de execuão de alimentos caso ocorra 

o inadimplemento alimentar.  
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3. O INADIMPLEMENTO ALIMENTAR E O PROCESSO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. 

Uma vez reconhecido o direito aos alimentos, pouco importando se a obrigação 

de pagar quantia certa está lastreada em título executivo judicial ou extrajudicial, a 

frustração da expectativa em receber a verba alimentar gera ao alimentando o direito 

de ingressar com ação de execução alimentícia. Desta forma, reforça-se a ideia de 

que os alimentos possuem relação direta com o princípio da dignidade humana e 

visam concretizá-la, uma vez que o processo de execução de alimentos é a solução 

que o legislador encontrou para garantir o cumprimento da prestação e satisfazer as 

necessidades do alimentando. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a execução civil pode se iniciar por dois 

caminhos: i) como uma fase de cumprimento de sentença, iniciada após a prolação 

de sentença condenatória (título executivo judicial) no processo de conhecimento que 

reconheceu a obrigação de pagar, em que não houve o adimplemento espontâneo 

por parte do devedor; ou ii) como um processo originário e independente que se 

baseia em um título executivo extrajudicial.  

Na fase de execução civil, não se discute mais acerca da possibilidade ou 

quantificação dos alimentos, o que se busca, neste momento processual, é a  

satisfação do crédito que já fora reconhecido e determinado anteriormente. O 

processo de execução é, portanto, um conjunto de procedimentos que objetiva 

satisfazer uma obrigação certa, líquida e exigível.  

Elpídio Donizetti (2014, p. 963) explica que “no processo executivo, a atividade 

jurisdicional restringe-se a atos necessários à satisfação do credor e, 

consequentemente, a compelir o devedor a adimplir a obrigação” e, nesse sentido, o 

Código de Processo Civil determina que “a execução pode ser instaurada caso o 

devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título 

executivo” (art. 786). 

Assim, tendo em vista que a execução se destina à compelir o devedor para 

que haja a satisfação da obrigação, importante frisar que quando se trata de alimentos 

- ou do processo de execução de alimentos -, a decisão interlocutória que fixou a verba 

alimentar provisoriamente também constitui título executivo capaz de acionar o 

exercício da tutela executiva por parte do Estado e ensejar o cumprimento forçado. 

Geraldo Aparecido do Livramento (2018, p. 25/26) destaca que: 
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No Processo Civil não somente as sentenças, mas também as decisões 
proferidas são passíveis de execução. Podemos destacar que a tutela 
antecipada ou de urgência é oferecida por via de decisão interlocutória, 
contudo, está sujeita à execução, ainda que provisória. Porém, as decisões 
proferidas têm que reconhecer a obrigação e imprimir a condenação do 
devedor para cumpri-la, pois, se a decisão for unicamente declaratória, não 
está apta para a execução. Nem sempre se torna necessário o trânsito em 
julgado da decisão condenatória, mesmo que esta decisão seja sentença, isto 
porque, se proferida a sentença e a mesma vem a ser combatida por via de 
recurso, e este recebido apenas no efeito devolutivo, ela fica sujeita à 
execução denominada de execução provisória.  

 

Nesse ínterim, no caso da verba alimentar, ainda que fixados provisoriamente, 

o inadimplemento alimentar é o ato gerador da execução de alimentos. Isso porque, 

se a prestação alimentícia é paga espontaneamente ao alimentante, não há porque 

acionar a atividade jurisdicional do Estado.  

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (2017, p. 49) lecionam: 

 

Cabe ao Estado assegurar a observância do ordenamento jurídico, uma vez 
que monopoliza a força, no direito moderno. Portanto, apenas ao Estado é 
dado atuar (pôr em prática) a sanção, de modo institucionalizado. O caráter 
institucional da sanção jurídica (a prévia e exata definição de como, quando, 
por quem, dentro de quais condições formais será aplicada…) é o que distingue 
de sanções aplicadas por outros grupos sociais. 

E também:  

 
A execução não se confunde com o cumprimento espontâneo do dever pelo 
obrigado ou por terceiro. Pelo contrário, havendo o adimplemento voluntário, 
não surgirá a necessidade da incidência da sanção negativa e, assim, não 
haverá execução. (WAMBIER; TALAMINI, 2017, p. 50/51).  

 

Assim, uma vez que o pagamento da prestação alimentícia busca resguardar a 

subsistência do alimentando e garantir a sua dignidade humana, a execução de 

alimentos assume visão prioritária no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme 

explicam Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald ao citarem Alexandre Freitas 

Câmara (2018, p. 826), o processo é uma “modalidade especial de execução, que 

merece tratamento especial em razão da natureza da prestação cujo cumprimento se 

pretende”. 

Entretanto, ainda que o ordenamento jurídico brasileiro trate os alimentos de 

maneira especial, concedendo um rito próprio (Lei nº. 5.478/68) e fornecendo diversos 

meios para compelir o devedor (executado) à adimplir a obrigação, a teoria quando 

aplicada na prática nem sempre se mostra completamente eficaz; de modo que, 

muitas vezes, o processo de execução de alimentos, em sábia analogia feita por Rolf 

Madaleno (1999), se torna um “calvário”:  
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Processos lentos e insolúveis têm desacreditado leis e desmentido 
advogados, juízes e promotores, pois a estes que operam o direito, tem sido 
delegado o inglorioso esforço de buscar amenizar as angústias e de aparar 
os deletérios efeitos psicológicos causados sobre o credor de alimentos 
sempre quando constata e assimila, que a realidade das demandas de 
execução alimentícia, no atual estágio processual em que se apresentam, 
mais tem servido ao renitente devedor, do que ao desesperado credor. 

Meios executivos estéreis têm levado credores ao calvário, ao inenarrável 
sentimento de impotência que amargam ao constatar que a sua digna 
existência já não encontra caminho eficaz na busca executiva de seus 
alimentos. Enfrentam o martírio que tem sido encontrar fórmulas processuais 
capazes de aproximar no tempo certo, prestação jurisdicional efetiva, em 
execução célere e eficaz, pronta e pontual e, conseqüentemente, permitir 
suprir a fome sem mais seqüelas de um tormentoso e angustiante processo 

judicial.  

Como já mencionado, quando a obrigação alimentar decorre de título executivo 

judicial, o adimplemento forçado da obrigação pode ser requerido através de ação de 

cumprimento de sentença, procedimento regulado pelos arts. 528 a 533 do Código de 

Processo Civil; porém, se a obrigação estiver lastreada em título executivo 

extrajudicial, o cumprimento forçado pode ser pleiteado através de ação autônoma, 

regulada pela legislação especial e pelos arts. 771 a 788 do CPC. 

Quanto à essa diferenciação do momento em que a execução se inicia, Geraldo 

Aparecido do Livramento (2018, p. 118) esclarece: 

O processo de execução fundado em título executivo extrajudicial demonstra 
que o direito já se encontra acertado, razão pela qual para o seu exercício 
não se faz necessária uma anterior ação pelo processo de conhecimento.  
 

No entanto, considerando que o inadimplemento alimentar é o ato gerador da 

execução, ressalta-se que nem sempre a opção pelo adimplemento forçado da 

obrigação se origina na falta de possibilidades financeiras por parte do alimentante. 

Em muitos casos, os devedores de alimentos até possuem meios para satisfazer a 

prestação, porém, como explica Dóris Ghilardi (2018, p. 189), “optam pelo não 

pagamento, motivados por razões egoísticas, de total desprezo para com os filhos ou 

até mesmo movidos por sentimentos de vingança em relação ao outro genitor”.  

Desta forma, em que pese a morosidade das ações judiciais que visam 

satisfazer o alimentando nas suas necessidades, o legislador brasileiro concede uma 

pluralidade de formas/meios executórios para (tentar) alcançar o adimplemento da 

obrigação. São medidas que já são previstas e tipificadas na lei que abrangem desde 

a coerção patrimonial (penhora, desconto em folha de pagamento, etc) até a prisão 

civil do devedor (coerção pessoal), cabendo ao credor a escolha do meio pelo qual 

pretende exigir o cumprimento forçado da dívida.  
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3.1 Princípios da execução 

 Para melhor compreensão da matéria, antes de aprofundar o estudo sobre os 

meios executórios capazes de compelir o executado a satisfazer a obrigação 

alimentar, é preciso comentar alguns dos princípios que regem o processo de 

execução para melhor compreensão da matéria.  

3.1.1 Princípio da Autonomia 

 Primeiramente, uma vez que possui seus próprios ritos e regras, há de ser 

ressaltado que o processo de execução é um processo autônomo que possui o seu 

próprio procedimento, mesmo que na fase de cumprimento de sentença.  

Como já mencionado anteriormente, a execução pode ser iniciada por um 

processo originário - quando a obrigação está lastreada em título executivo 

extrajudicial; ou como cumprimento de sentença logo após a fase de cognição que 

resultou em um título executivo judicial.  Nesse último caso, ainda que a execução 

possa ser vista como mais uma fase do processo judicial, o cumprimento de sentença 

não faz com que a execução perca a sua autonomia, já que, como explica Marcus 

Vinicius Rios Gonçalves (2017, p. 735), “a fase executiva não se confunde com a 

cognitiva”.  

 

3.1.2 Princípio da efetividade 

 O processo de execução existe justamente para concretizar aquilo que já foi 

afirmado. Nas palavras de Fredie Didier Jr. (2017, p. 67): 

Processo devido é processo efetivo. O princípio da efetividade garante o 
direito fundamental à tutela executiva, que consiste “na exigência de um 
sistema completo de tutela executiva, no qual existam meios executivos 
capazes de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito 
merecedor de tutela executiva”. 

 

 Assim, não basta que o direito seja reconhecido, é preciso que, além disso, ele 

seja efetivado e resguardado, transformando-se em um fato. Ou seja, é através do 

processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença que o credor tem o 

seu direito assegurado e alcançará a sua satisfação. 
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3.1.3 Princípio do contraditório 

 O princípio do contraditório é um princípio basilar não apenas da execução civil, 

como do processo num todo, previsto inclusive na Constituição Federal Brasileira18. 

Assim, sendo o processo de execução um processo judicial no qual o contraditório 

deve ser respeitado, o executado deve tomar ciência de todos os atos processuais 

realizados no curso da execução, de modo que seja dado ao devedor a oportunidade 

de se defender.  

No entanto, conforme explica Didier (2017, p. 80), “a aplicação do contraditório 

na execução não se faz com a mesma intensidade do processo ou da fase de 

conhecimento”. O autor esclarece que o contraditório na execução é eventual, uma 

vez que “o réu, em vez de citado para manifestar-se sobre a pretensão do autor, é 

convocado para cumprir uma determinada obrigação” (DIDIER, 2017, p. 80). 

 

3.1.4 Princípio da menor onerosidade 

 No intuito de evitar qualquer abuso de direito, o art. 805 do CPC estipula que 

“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará 

que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.  

No entanto, esse princípio não significa que o executado terá algum poder de 

escolha capaz de interferir e obstar o direito do credor. Segundo Didier (2017, p. 79): 

É inadequado, por exemplo, invocar esse princípio como limite ao direito do 
credor à tutela específica das prestações de fazer, de não fazer ou de 
entregar coisa. O devedor não pode invocar a menor onerosidade como 
fundamento para furtar-se ao cumprimento da prestação na forma específica.  

  

 Ou seja, trata-se de uma espécie de garantia que visa evitar possíveis 

arbitrariedades do exequente contra o executado no curso do processo, cabendo ao 

juiz analisar o caso concreto e adequar a medida conforme a necessidade da 

demanda. A execução tem por finalidade concretizar o direito material e satisfazer o 

credor da obrigação, mas esse objetivo deve ser alcançado, se possível, do jeito 

menos oneroso/prejudicial ao executado. Explica Assumpção Neves (2016, p. 1792): 

                                                
18 Art. 5º -  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LV - aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; 
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É evidente que tal princípio deve ser interpretado à luz do princípio da 
efetividade executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. O 
exequente tem o direito à satisfação de seu direito e, no caminho para a sua 
obtenção, naturalmente criará gravame ao executado. O que se pretende é 
evitar o exagero desnecessário de tais gravames.  
 

 No entanto, Marcelo Abelha (2016, p. 60) pondera: 

Esse princípio deve nortear a realização da tutela executiva justamente 
porque não é justo nem legítimo submeter o executado (seu patrimônio) a 
uma situação de maior onerosidade do que a que seria indispensável para a 
satisfação do direito do exequente. 

 E ressalta: 

Por outro lado, é importante deixar claro que esse princípio não autoriza que 
o executado possa dele se valer para trazer alegações metajurídicas do tipo: 
a execução é absurda; ficará na penúria; o credor não precisa do dinheiro etc. 
Enfim, as mazelas da vida não devem ser suportadas pelo exequente. 
(ABELHA, 2016, p. 60) 
 

 

Assim, a utilização desse princípio não ocorre de forma absoluta. Porém, caso 

o executado entenda que a medida adotada pelo juízo, de alguma maneira, é gravosa 

demais, a norma legal, no seu parágrafo único19, permite reclamação ao juízo, desde 

que o devedor indique outros meios igualmente eficazes e menos onerosos para que 

o adimplemento seja alcançado.  

3.1.5 O Princípio da tipicidade das medidas executivas 

 Diante das várias possibilidades que o credor tem a seu favor para exercer a 

tutela executiva contra o devedor de alimentos, a tipicidade é um dos diversos 

princípios que regem o processo de execução. Dotado de certa previsibilidade, este 

princípio garante que as medidas executivas adotadas estejam previamente 

determinadas na lei, de modo que “a esfera jurídica do executado somente poderá ser 

afetada por formas executivas taxativamente estipuladas pela norma jurídica” 

(ARANDA, 2014). 

 Contudo, o advento do Novo Código de Processo Civil no ano de 2015 cedeu 

espaço para que, ainda que não estejam determinadas de maneira expressa pelo 

texto legal, outras medidas sejam adotadas no processo de execução, abrindo espaço 

para a aplicação do princípio da atipicidade executiva, que será trabalhado no capítulo 

seguinte. 

 

                                                
19 Art. 805, Parágrafo único.  Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe 
indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos 
já determinados. 
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3.1.6 Princípio da proporcionalidade e da razoabilidade 

 É válido comentar, também, que o Código de Processo Civil trata no seu 

capítulo I sobre as “Normas Fundamentais do Processo Civil”. Dentre os artigos que 

as explicam, ressalta-se o prescrito no art. 8º do referido diploma: 

 

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 
legalidade, a publicidade e a eficiência. - grifei 
 

 Como denota-se, a noção de proporcionalidade e a razoabilidade são 

consagradas no Processo Civil em geral, de modo que a sua aplicação não seria 

diferente nos processos de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, é um 

dever do juiz, antes de adotar qualquer medida que alcance a finalidade desejada, 

analisar se a sua aplicação é razoável e proporcional à demanda, uma vez que os 

direitos em foco no caso concreto podem ser conflitantes. 

 O princípio da proporcionalidade procura adequar o meio utilizado (medida) 

com a finalidade prevista na norma (lei), de tal modo que evita que o processo de 

execução peque pelo excesso e pela arbitrariedade. Desta forma, Wilson Antônio 

Steinmetz (2001, p. 149) explica que: 

O princípio ordena que a relação entre o fim que se pretende alcançar e o 
meio utilizado deve ser proporcional, racional, não excessiva, não arbitrária. 
Isso significa que entre meio e fim deve haver uma relação adequada, 
necessária e racional ou proporcional.  

 

  No entanto, muito embora a doutrina majoritária entenda a proporcionalidade 

como um princípio, há quem não a considere desta maneira por não estar 

expressamente prevista como tal na Constituição. Para a parcela dissidente da 

doutrina, conforme explica Gisele Góes (2004, p. 65), a proporcionalidade pode ser 

vista como um valor, regra, critério ou postulado, de tal modo que não há um consenso 

doutrinário acerca do tema.  

Nesse sentido, é válido comentar a diferença entre regras e princípios feita 

pelos doutrinadores Horácio Wanderlei Rodrigues e Eduardo Avelar Lamy (2016, p. 

422): 

[...] enquanto as regras seriam normas que podem ser cumpridas ou não, pois 
possuiriam determinações no âmbito do que é juridicamente possível, os 
princípios seriam normas que ordenam que algo seja realizado na maior 
medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais, constituindo 
mandados de otimização que poderiam ser cumpridos em diferentes graus, 
conforme as possibilidades jurídicas e reais [...]. 
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Dessa forma, considerando que o meio adequado deve ser proporcional à 

demanda - ou seja, dentro das possibilidades jurídicas e reais -, bem como seguindo 

o entendimento da doutrina majoritária acerca do tema, para fins de melhor 

compreensão tratar-se-á a proporcionalidade como um princípio. 

Assim, enquanto a proporcionalidade se destina a garantir que o meio utilizado 

seja adequado ao fim almejado, a razoabilidade analisa as circunstâncias em que o 

caso concreto se insere. Isto é, não basta que a medida atinja a finalidade a que se 

destina, também devem ser consideradas as peculiaridades da demanda.  

Ivone Ballao Lemisz (2010) analisa o princípio da razoabilidade sob três óticas: 

Podemos considerar três acepções da razoabilidade, a primeira é usada 
como diretriz que exige a relação das normas gerais com as individualidades 
do caso concreto, quer mostrando sob qual perspectiva a norma deve ser 
aplicada, quer indicando em quais hipóteses o caso individual, em virtude de 
suas especificidades, deixa de se enquadrar na norma geral. A segunda 
acepção diz respeito ao emprego da razoabilidade como diretriz que exige 
uma vinculação das normas jurídicas com o mundo ao qual elas fazem 
referência, seja reclamando a existência de um suporte empírico e adequado 
a qualquer ato jurídico, seja demandando uma relação congruente entre a 
medida adotada e o fim que ela pretende atingir. Terceira, a razoabilidade é 
utilizada como diretriz que exige a relação de equivalência entre duas 
grandezas. 
 
 

 

  Em síntese, a medida utilizada atingirá o fim pretendido pela norma 

valendo-se dos meios adequados e razoáveis para tal. Assim, tendo em vista que os 

princípios tendem a otimizar o previsto na lei, o ideal é que a proporcionalidade e 

razoabilidade sejam utilizados e analisados em conjunto para efetivar a norma da 

melhor maneira possível. 

3.2 Medidas Típicas 

 Desta feita, antes de aprofundar o estudo, se faz necessário compreender, sob 

o viés do princípio da tipicidade, as medidas típicas determinadas na lei; para, então, 

depois, ponderar em que momento a aplicação de uma medida atípica 

(especificamente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação) pode ser aplicada. 

3.2.1 Penhora 

 Em regra, o processo de execução deve atingir o patrimônio do devedor e não 

diretamente a sua pessoa. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, “o 

devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento 

de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.  
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Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2016, p. 975) define a penhora como o “ato 

de constrição que tem por fim individualizar os bens do patrimônio do devedor que 

ficarão afetados ao pagamento do débito e que serão executados oportunamente”. 

 Assim, tendo em vista o caráter de coerção patrimonial do processo executivo, 

Marcelo Abelha (2015, p. 76) pondera que: 

 
[...] a penhora é o primeiro ato de execução forçada quando se requer o 
pagamento de quantia, e tem o papel importantíssimo de identificar o bem 
que será expropriado, fazendo com que sobre ele incida a responsabilidade 
executiva. Tal ato é executivo (instrumental) porque é marcado pela 
coercibilidade estatal, que afeta o bem à expropriação judicial, gerando 
efeitos no plano material e processual que deverão ser respeitados pelos 
litigantes 

 

A penhora é, portanto, o caminho que garantirá - em prol do credor - a proteção 

do patrimônio do devedor, de modo a garantir a satisfação da dívida quando se 

iniciarem os atos de expropriação - momento no qual a obrigação será efetivamente 

adimplida. 

Ou seja, uma vez que os bens podem servir para quitação e satisfação da 

dívida, a penhora tem por objetivo afetar o patrimônio do executado a fim de impedir 

a alienação ou a transferência dos bens. Nesse sentido, é importante ressaltar que a 

penhora não torna indisponíveis os bens do executado, apenas os vincula à dívida 

fazendo com que esses sejam eventualmente utilizados para o pagamento do débito. 

Nas palavras de Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2016, p. 975), “a penhora é 

a maneira de restringir a venda de um determinado bem, a fim de resolver a obrigação, 

ou parte dela, com determinado credor”. 

Muito embora seja vista como uma maneira de impedir a alienação ou 

transferência de bens, o art. 831, CPC, é claro ao determinar que “a penhora deverá 

recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, 

dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, de modo que a penhora também 

pode recair sobre dinheiro do executado - seja ele em espécie ou depositado ou 

investido em instituição financeira.  

Tal entendimento decorre da leitura do art. 835, CPC, que estabelece 

preferencialmente - não obrigatória - uma ordem de bens a serem penhorados para 

se alcançar a satisfação da dívida. São eles:  

i) dinheiro; ii) títulos de dívida pública da União, dos Estados e do Distrito 
Federal com cotação em mercado; iii) títulos e valores mobiliários com 
cotação em mercado; iv) veículos de via terrestre; v) bens imóveis; vi) bens 
móveis em geral; vii) semoventes; viii) navios e aeronaves; ix) ações e quotas 
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de sociedades simples e empresárias; x) percentual do faturamento de 
empresa devedora; xi) pedras e metais preciosos; xii) direitos aquisitivos 
derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 
garantia; xiii) outros (BRASIL, 2015). 
 

No entanto, embora a penhora se destine à satisfação do credor, o Código de 

Processo Civil não trata essa finalidade de maneira absoluta e no art. 833, CPC, 

protege, de certa maneira, o patrimônio do executado ao estabelecer que são 

impenhoráveis:  
 

i) os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à 
execução; ii) os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que 
guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que 
ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão 
de vida; iii) os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do 
executado, salvo se de elevado valor; iv) os vencimentos, os subsídios, os 
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, 
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 
salvo quando se tratar de pensão alimentícia ou rendimentos mensais que 
excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos; v) os livros, as máquinas, as 
ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis 
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; vi) o seguro de 
vida; vii) os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas 
forem penhoradas; viii) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que trabalhada pela família; ix) os recursos públicos recebidos por 
instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou 
assistência social; x) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o 
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; xi) os recursos públicos do fundo 
partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; xii) os créditos 
oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação 
imobiliária, vinculados à execução da obra (BRASIL, 2015). 

 

Isso posto, uma vez superada a fase da penhora, passa-se à fase de 

expropriação dos bens penhorados em que o credor poderá optar entre: i) adjudicar o 

bem; ii) alienar ou iii) apropriar-se de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e outros bens (art. 825, CPC). 

Marcelo Abelha (2015, p. 77) explica que as três opções são atos de execução 

por sub-rogação impostas pelo Estado que, embora tenham uma mesma finalidade, 

possuem resultados práticos diferentes. O autor explica: 
 

Embora as referidas técnicas sejam ferramentas expropriatórias do bem do 
executado que responderá pela dívida, a verdade é que possuem diferenças 
além do tronco comum que as une. É que o resultado prático (satisfação do 
credor) a ser obtido com o uso de cada uma dessas ferramentas não é o 
mesmo em relação ao momento de sua consumação.  
 

Assim, a adjudicação (o credor se dispõe a receber o próprio bem (ou bens) 
imóvel apreendido) oferta um resultado prático imediato com a transferência 
do bem para a propriedade do credor. Ocorre aí uma espécie de resultado 
prático equivalente, pois o dinheiro era o que se pretendia originariamente.  
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Já na alienação do bem penhorado a satisfação do credor ainda demorará 
algum tempo, pois primeiramente será feita a expropriação do bem, e, depois, 
a expropriação do dinheiro do executado que foi obtido com a alienação  
 

Por sua vez, na apropriação de frutos de rendimentos do bem penhorado, 
permite-se que o credor receba, aos poucos, e durante o período necessário, 
os rendimentos daquele. Ao final, o executado continuará proprietário do bem 
de onde foram extraídos frutos e rendimentos utilizados para pagar o crédito 
exequendo (ABELHA, 2015, p. 77). 
 

Contudo, muito embora a regra geral seja a de que a execução deve recair 

sobre o patrimônio do executado, a leitura do último trecho do artigo 789, CPC 

(comentado na abertura desse tópico) demonstra que essa regra não é absoluta20.  

Infere-se que o legislador se preocupou em resguardar a restrição/exceção 

prevista na lei brasileira, qual seja: a possibilidade da prisão civil do devedor de 

alimentos. Desse modo, a execução de alimentos é flexibilizada nesse sentido e se 

mostra como a única hipótese - prevista na lei - na qual é se permite adentrar na esfera 

pessoal do executado. 

3.2.2 Prisão 

 De todas as medidas já tipificadas na lei, a prisão civil do devedor de alimentos 

é a mais gravosa para o executado e, provavelmente, a mais polêmica. Está prevista 

tanto no Código de Processo Civil, quanto na Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/1968). 

Sobre a prisão, Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 561) explica que: 

Trata-se de uma das poucas exceções ao princípio segundo o qual não há 
prisão por dívidas, justificada pelo fato de o adimplemento da obrigação de 
alimentos atender não só ao interesse individual, mas também ao interesse 
público, tendo em vista a preservação da vida do necessitado, protegido pela 
Constituição Federal, que garante a sua inviolabilidade (art. 5º, caput)  

  

 Os artigos das referidas normas legais dispõem que, caso o alimentado venha 

a optar pela coerção pessoal do alimentante, “o juiz, para a instrução da causa ou na 

execução de sentença ou do acordo, poderá tomar todas as providências necessárias 

para seu esclarecimento ou para o cumprimento do julgado ou do acordo, inclusive a 

decretação de prisão do devedor até 60 (sessenta) dias” (art. 19, Lei nº 5478/1968); e 

que, “se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, 

além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do §1º, decretar-lhe-á a 

prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses” (art. 528, §3º, CPC).  

                                                
20 Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de 
suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 
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 Ainda que o Código de Processo Civil determine que o devedor poderá 

permanecer preso por até três meses, o art. 19 da Lei de Alimentos (Lei 5.478/68) 

prevê que o prazo da prisão do inadimplente será de até 60 (sessenta) dias21. Edison 

Dutra da Silva Júnior (2015) explica que a vigência de ambos os prazos gerou dúvidas 

entre a doutrina e jurisprudência quanto ao período de utilização da medida, uma vez 

que o CPC/2015 não revogou a norma prevista na Lei de Alimentos. 

 Para o autor, embora haja essa divergência, o prazo previsto no Código de 

Processo Civil de 2015 demonstra um entendimento mais atual sobre o tema: 
 

Ora, o procedimento de execução de alimentos é único: não existe uma 
execução para os casos em geral, e outro para circunstâncias específicas da 
Lei 5.478/68. A Lei de Alimentos é específica, mas a norma de seu art. 19 
tem caráter geral, visto que o rito de alimentos se aplica a todos 
indistintamente. Enfim, o prazo de até 60 dias deve ceder ao do novo diploma 
processual, o qual reflete a posição mais atual sobre o tema. Ademais, não 
cremos que o prazo pouco maior possa ferir o princípio da dignidade da 
pessoa humana, como propugnam certos juristas (JÚNIOR, 2015). 

 
Caso o exequente opte pela utilização desta medida, a execução se dará sob 

o rito da prisão e só poderão ser cobradas até as três últimas parcelas anteriores ao 

ajuizamento da ação, sendo incluídas no débito aquelas que eventualmente vencerem 

no curso do processo22. Caso a dívida seja anterior a esse período, a satisfação das 

demais prestações deverá ser alcançada através dos outros meios existentes 

Importante frisar que embora a prisão decorrente da dívida alimentar deva ser 

cumprida em regime fechado (art. 528, §4º), esta não tem caráter punitivo e é utilizada 

como um meio de coerção capaz de forçar o devedor ao adimplemento da obrigação, 

não podendo o devedor ser preso pela mesma dívida mais de uma vez. Isso porque, 

conforme explicam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2018, p. 836), 

“se a prisão tem fulcro coercitivo, não alcançando o objetivo, que é o cumprimento da 

dívida, não se justifica uma nova segregação.” 

 Assim, tendo em vista que a coerção é a principal finalidade da prisão por dívida 

alimentar, a regra é que seja cumprida no regime fechado. Ainda, só é aceitável a 

justificativa de impossibilidade de pagamento por parte do executado quando esta for 

                                                
21 Art. 19. O juiz, para instrução da causa ou na execução da sentença ou do acordo, poderá tomar 
todas as providências necessárias para seu esclarecimento ou para o cumprimento do julgado ou do 
acordo, inclusive a decretação de prisão do devedor até 60 (sessenta) dias. 
22 Art. 528, §7º: § 8º O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão 
desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível 
a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à 
impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103299/lei-de-alimentos-lei-5478-68
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103299/lei-de-alimentos-lei-5478-68
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11263917/artigo-19-da-lei-n-5478-de-25-de-julho-de-1968
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realmente excepcional, não sendo, por exemplo, o desemprego ou a impossibilidade 

de trabalho por conta da prisão, motivos plausíveis. Isso porque, “se o devedor 

consegue subsistir, a sua prole também deve” (CHAVES; ROSENVALD, p. 836). 

. A aplicação da medida e o entendimento jurisprudencial da corte suprema são 

os seguintes: 

1. [...] a finalidade da prisão civil do devedor de alimentos é a coação 
para o cumprimento da obrigação. Assim, não há motivo para se 
afastar a regra de que a prisão civil seja cumprida em regime fechado, 
salvo em excepcionalíssimas situações, tais como a idade avançada 
ou a existência de problemas de saúde do paciente, que inspirem 
cuidados médicos que restem inviabilizados no cárcere. (STJ Resp 
1557248/MS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cuêva, julgado em 
06/02/2018). 

 
2. A finalidade da prisão do devedor dos alimentos é compeli-lo a pagar 

as prestações atrasadas. O afastamento do trabalho é efeito lógico da 
prisão, não podendo o paciente basear-se em tal fato para alegar a 
ausência de efeito prático de sua prisão, mormente quando já lhe foi 
conferida oportunidade para pagar sua dívida em liberdade (HC nº 
100.104/RJ, 2ª Turma, Ministra ELLEN GRACIE, DJe: 11/09/2009). 
 

3. A situação atual de desemprego do alimentante não o isenta da 
obrigação de alimentar perante seus filhos. (STJ - RHC: 29777 MG 
2011/0033967-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/05/2011, T3 - TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2011) 

  

Ademais, explica Donizetti (2014, p. 1131): 

 

O credor, para pedir a prisão civil do devedor, não está obrigado, antes, a 
promover a execução comum (cumprimento de sentença), expropriatória, 
naturalmente mais demorada. Todavia, a prisão só será decretada se o 
inadimplemento for voluntário e inescusável. Assim, se o juiz se convencer 
das razões apresentadas pelo devedor [...], não decretará a prisão. Caso 
contrário, a prisão será decretada. Evidencie-se que essa modalidade de 
execução não comporta impugnação ou embargos, até porque penhora não 
há. A defesa do devedor consiste apenas na justificativa da impossibilidade 
de pagar os alimentos, não e admitindo qualquer outra alegação. 

 

Por fim, enfatiza-se que o cumprimento da prisão civil não desonera o devedor 

da obrigação de pagar os alimentos que o levaram à prisão, tampouco o pagamento 

parcial da dívida permite com que o executado tenha sua soltura decretada. Caso o 

devedor de alimentos persista inadimplente em novas prestações, pode ser coagido 

por esse método novamente, prosseguindo a execução das prestações antigas (cuja 

prisão já foi aplicada/efetuada) através da coerção patrimonial. 
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3.2.3 Protesto 

  O advento do Código de Processo Civil de 2015 trouxe diversas e importantes 

inovações ao processo de execução alimentícia, sendo a possibilidade de protestar 

judicialmente a decisão que fixa os alimentos uma delas.  

 Conforme explica Bernardo César Coura (2015), o protesto judicial nada mais 

é que “um ato formal que se destina a comprovar a inadimplência de uma determinada 

pessoa, física ou jurídica, quando esta for devedora de um título de crédito ou outro 

documento de dívida sujeito ao protesto”, cujas finalidades são comprovar o atraso do 

devedor e resguardar o crédito do credor.  

Uma vez que o devedor é intimado nos termos do art. 528 do CPC para efetuar 

o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, na hipótese 

de o executado ficar inerte, o §1º do referido artigo permite que o magistrado 

determine o protesto da decisão. 
 

Art. 528.  No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 
prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 
requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 
para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo.  
 
§ 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, 
não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 
efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, 
no que couber, o disposto no art. 517. 

 

Procurando entender como a medida é aplicada na prática, cola-se o julgado 

do REsp 1.605.249-SP, no qual o sábio Ministro Luis Felipe Salomão justificou a 

aplicação da medida ora analisada e citou, inclusive, outros julgados que versaram 

sobre o tema - alguns antes mesmo do CPC/2015 passar a viger no Brasil, conforme 

o julgado abaixo: 

É possível a inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros 
de inadimplentes (REsp 1533206/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/02/2016). [...] 
2. Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem concluiu que "o pedido de 
negativação no SPC e SERASA em nada contribuirá para satisfação do 
crédito alimentar. Ao contrário, dificultará a situação do alimentante no 
mercado em face da restrição de seu crédito e poderá até mesmo prejudicar 
indiretamente o alimentando. Seu espírito é meramente emulativo, não 
trazendo benefício prático à execução" (fl. 90). 2.1. Todavia, em sentido 
contrário, esta Corte Superior, nos autos Recurso Especial 1.533.206-MG, 
desta relatoria, assentou que "considerando-se que os alimentos 
devidos exigem urgentes e imediatas soluções - a fome não espera -, 
mostram-se juridicamente possíveis os pedidos da recorrente, ora 
exequente, de protesto e de inclusão do nome do devedor de alimentos 
nos cadastros de proteção ao crédito (SPC e Serasa), como medida 
executiva a ser adotada pelo magistrado para garantir a efetivação dos 
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direitos fundamentais da criança e do adolescente. [...] 5. É plenamente 
possível que o magistrado, no âmbito da execução de alimentos, venha a 
adotar, em razão da urgência de que se reveste o referido crédito e sua 
relevância social, as medidas executivas do protesto e da inscrição do nome 
do devedor de alimentos nos cadastros de restrição ao crédito, caso se 
revelem como meio eficaz para a sua obtenção, garantindo à parte o acesso 
à tutela jurisdicional efetiva.[...] 7. Ademais, o STJ já sedimentou o 
entendimento de ser" possível o protesto da sentença condenatória, 
transitada em julgado, que represente obrigação pecuniária líquida, certa e 
exigível "(REsp 750.805/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, 
Terceira Turma, DJe 16/06/2009). 8. Trata-se de posicionamento já 
consagrado em legislações de direito comparado, sendo inclusive previsão 
do novo Código de Processo Civil, que estabeleceu expressamente a 
possibilidade do protesto e da negativação nos cadastros dos devedores de 
alimentos (arts. 528 e 782). [...] - sem grifos no original. (STJ - REsp: 1605249 
SP 2016/0144090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 
Publicação: DJ 07/06/2017) 

 

Ainda, os tribunais superiores também aplicam a medida com base no melhor 

interesse do alimentando. Cola-se: 

 
É possível, à luz do melhor interesse do alimentando, na execução de 
alimentos de filho menor, o protesto e a inscrição do nome do devedor de 
alimentos nos cadastros de proteção ao crédito. [...] (REsp 1469102/SP, Rel. 
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
08/03/2016, DJe 15/03/2016) 

 

 Ou seja, visando resguardar a dignidade do alimentando e garantir a satisfação 

da prestação alimentar, o protesto da decisão que fixa os alimentos se destina a 

comprovar a ausência de pagamento por parte do alimentante. 

3.2.4 Desconto em Folha 

 O Código de Processo Civil (CPC), em capítulo destinado a versar 

exclusivamente sobre o processo de execução de alimentos, preceitua, em seu art. 

912, que:  

Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de 
empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente 
poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da 
importância da prestação alimentícia. 
 

 Provavelmente o meio mais eficaz, uma vez que o pagamento independe da 

vontade do devedor, o desconto em folha de pagamento como meio de se alcançar o 

adimplemento pode valer tanto para as prestações alimentares já vencidas e não 

pagas, como também para as prestações futuras (vincendas), desde que não 

excedam o limite de até 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do alimentante 

(art. 528, §3º, CPC).  
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§ 3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de 
execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de 
forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à 
parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. 

 

Não obstante a aplicação do desconto em folha de pagamento estar 

expressamente prevista na lei atualmente, tal entendimento já é aplicado nos tribunais 

brasileiros antes mesmo do novo Código de Processo Civil passar a vigorar no ano 

de 2015. O Superior Tribunal de Justiça, em 2011, julgou, nesse sentido, o Recurso 

Especial 997.515/RJ, de modo que a tipificação expressa feita pelo legislador apenas 

foi ao encontro e consolidou o entendimento jurisprudencial que já existia vinha sendo 

aplicado23. 

Ademais, por mais que a legislação brasileira seja clara ao declarar a 

impenhorabilidade das verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família 

(art. 833, IV, CPC)24, frisa-se que essa impenhorabilidade não se aplica ao processo 

de execução de alimentos, como ressalvado no §2º do referido artigo25. Isso ocorre 

porque assim como a lei procura resguardar a subsistência do devedor e protege o 

seu salário contra eventuais execuções, a pensão alimentícia também é necessária 

para a subsistência do alimentando, de modo que o ordenamento jurídico autoriza a 

penhora de parte salarial por entender que ambas as verbas se equiparam em 

decorrência das suas naturezas alimentares. 

3.2.5 Constituição de Capital 

 Com previsão legal no art. 533 do Código de Processo Civil26, a constituição de 

capital é uma medida aplicável aos chamados alimentos indenizatórios nos casos em 

que reparação do ato ilícito incluir prestação de alimentos. Trata-se de uma espécie 

                                                
23 É possível, portanto, o desconto em folha de pagamento do devedor de alimentos, inclusive quanto 

a débito pretérito, contanto que o seja em montante razoável e que não impeça sua própria 
subsistência. 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 997515 RJ 2007/0243749-3, 
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2011, T4 - QUARTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 26/10/2011). 
24 Art. 833.  São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, 
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; 
25 § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de 
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no 
art. 529, § 3o. 
26 Art. 533.  Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, 
a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da 
pensão. 
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de garantia da dívida que é representada por imóveis ou direitos reais sobre imóveis, 

títulos de dívida pública ou aplicações financeiras em bancos oficiais, que 

permanecerão sob o domínio do executado, porém ficarão inalienáveis e 

impenhoráveis enquanto a obrigação do executado existir (§1°). 

 Nas palavras de Araken de Assis (2016, p. 140), “a constituição de capital 

evitará, justamente, o inadimplemento e a necessidade de executar os alimentos 

indenizativos”.  

 Marcelo Abelha (2015, p. 513) justifica a utilização da medida ponderando que: 

Dada a importância da prestação de alimentos e considerando as 
variabilidades e incertezas econômicas que possam colocar em risco o 
cumprimento da obrigação alimentar indenizatória, o legislador prescreve a 
constituição de capital para essa modalidade de prestação alimentícia. Enfim, 
a finalidade dessa técnica é assegurar para o futuro o cumprimento da 
obrigação pelo devedor do pagamento do valor mensal da pensão. 
 

Embora o art. 533, CPC, faça alusão tão somente às prestações alimentícias 

decorrentes de ato ilícito (alimentos indenizatórios), o autor Rolf Madaleno entende 

que o entendimento pode ser ampliado e aplicado aos alimentos derivados dos 

vínculos familiares. Para o doutrinador: 

A formação de capital do artigo 533 do CPC faz referência apenas à 
obrigação alimentar decorrente do ato ilícito, mas nada impede possa 
assegurar também a obrigação ou o dever de alimentos provenientes das 
relações de parentesco, de casamento ou da união estável, previstas no 
artigo 1.694 do Código Civil, porque se trata de prestações pecuniárias 
futuras, essenciais à subsistência do alimentando e cujos aportes não podem 
falhar porque asseguram a sobrevida do alimentando, merecendo a mesma 
tutela preventiva prevista para os alimentos decorrentes do ato ilícito 
(MADALENO, 2018, p. 1003). 
 

Ainda que os débitos alimentares decorrentes das relações familiares possam 

se equivaler aos alimentos indenizatórios, sendo possível valer-se da constituição de 

capital para ambos os casos, Madaleno (2018, p. 1003) frisa, ainda, que a prisão civil 

do devedor não é cabível ao inadimplemento alimentar cuja natureza é indenizatória, 

de tal modo que o executado só pode ter sua prisão decretada quando a dívida tiver 

origem nas relações familiares. 

Ademais, conforme extrai-se da leitura do referido artigo, essa é uma medida 

que deve ser solicitada pelo alimentando, não podendo o juiz determiná-la de ofício. 

No entanto, embora requisitado pelo credor, é facultado ao juiz substituir a aplicação 

desta medida “pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica 

de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança 

bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz” (§2º). 
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3.2.6 Astreintes 

 Outra opção que o alimentando dispõe a seu favor para exercer o seu direito 

de receber a verba alimentar são as astreintes. Espécie de multa regulada pelo art. 

537 do Código de Processo Civil27, pode ser aplicada tanto de ofício pelo juiz ou a 

requerimento do credor, se por esta medida optar, ficando a critério do magistrado 

aplicá-la diariamente ou determinar um valor a ser pago de uma única vez. 

 No entanto, uma vez que trata-se de mais um meio de coerção - e não punição 

- que visa o cumprimento da obrigação alimentar, não pode a multa ser fixada em 

valor muito alto capaz de prejudicar o devedor e onerar, ainda mais, a sua situação. 

Nas palavras de Rolf Madaleno (2018, p. 1007): 

 

A multa tem uma função dissuasória e não punitiva e deve ser aplicada com 
suficiente ponderação, sem perder o seu poder de coerção, razão pela qual 
seu valor não pode ser de todo insignificante, mas também não pode exceder 
a adequada razoabilidade e proporcionalidade, para não empobrecer o 
devedor, pois sua aplicação tem em mira a efetividade do comando judicial e 
nesse aspecto ela se revela como um importante instrumento processual. [..]. 
Busca atuar diretamente sobre a vontade da pessoa obrigada, estimulando a 
execução específica da sua obrigação, já que toda a condenação só pode 
produzir efeitos se acatada pelo devedor.  
 

 Conforme julgado recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na efetiva 

aplicação da lei, na hipótese de o valor ultrapassar a sua finalidade - coerção - ou ser 

irrisória, é cabível a revisão do quantum determinado. Ademais, uma vez aplicadas as 

astreintes, a multa passa a ser devida a partir do descumprimento da decisão judicial 

(art. 537, §4º, CPC) e pode ser exigida antes mesmo do trânsito em julgado de 

eventual sentença favorável ao credor através de cumprimento provisório - nesse 

caso, conforme depreende-se da leitura do §3º do art. 537, a multa é depositada em 

juízo e seu valor só é levantado após transitada a decisão, caso procedente o pedido. 

 

Consoante orientação consolidada nesta Corte, admite-se a revisão do valor 
da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial, quando se 
mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 1.1. Na hipótese sub judice, tendo em 
vista a elevada soma a que chegou o quantum atualizado das astreintes 
(aproximadamente três milhões de reais) é adequada a sua redução, sob 
pena de propiciar o enriquecimento da ora agravante. 1.2. In casu, a 
insurgente, em sede de execução definitiva do julgado, efetuou - de boa fé - 
o levantamento de parte do valor depositado a título de multa cominatória, em 
razão do trânsito em julgado da demanda principal da qual fora vencedora. 
1.3. Imperiosa a redução do valor da execução, que deve corresponder ao 

                                                
27 Art. 537.  A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de 
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente 
e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 
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quantum já levantado pela Fundação, o qual representa nada mais que o 
valor originariamente imposto pelas instâncias ordinárias e parte da correção 
monetária devida. 2. Agravo interno parcialmente provido, a fim de reduzir o 
valor da multa cominatória ao montante correspondente ao valor já levantado 
pela ora agravante. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1582033 SP 
2013/0219004-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 
Julgamento: 23/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
12/06/2017) 

 

 Ressalta-se que, por mais que o valor seja destinado ao credor - ou, no caso 

das execuções de alimentos, ao alimentando -, a multa não pode ser confundida com 

a dívida/verba alimentar em si; isso porque a sua aplicação decorre da própria 

atividade jurisdicional do Estado (ARENHART, 2000). 

Por fim, ainda que o credor de alimentos disponha de vastas possibilidades 

para induzir e coagir o alimentante à adimplir a obrigação contraída, nem sempre as 

medidas típicas citadas anteriormente se mostram eficazes.  

Por tal razão, como já comentado anteriormente, o advento do Novo Código de 

Processo Civil, em 2015, permitiu aos magistrados julgadores a aplicação de medidas 

diversas daquelas previamente estipuladas em lei, flexibilizando o Princípio da 

Tipicidade Executiva e abrindo espaço às medidas coercitivas chamadas de “medidas 

atípicas”. 
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4. AS MEDIDAS ATÍPICAS E SUAS APLICAÇÕES. 

 O disposto no art. 139, IV, CPC, demonstra uma evolução do processo de 

execução em geral e traz uma maior dinamização aos atos processuais, uma vez que 

os magistrados estão autorizados a determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento 

da ordem judicial. Embora polêmica, a abrangência do dispositivo permite que 

medidas atípicas de coerção sejam utilizadas contra o devedor com a finalidade de 

satisfazer a obrigação contraída com o credor.  

4.1 O Princípio da Atipicidade Executiva 

Em virtude da possibilidade de aplicação de outras medidas coercitivas, o 

princípio da atipicidade, conforme explica ARANDA (2014), “se refere à ausência de 

um modelo preestabelecido por lei a ser observado”. Nesses casos, não há como 

prever o caminho que o processo de execução percorrerá.  

Os artigos 139, IV28, e 536, §1º 29, em especial, demonstram a tendência do 

legislador em permitir que o magistrado não se limite apenas às medidas tipificadas 

na lei e utilize outros meios executivos - considerados atípicos, pois não estão 

previstos na lei. Assim, tendo em vista que cada caso é um caso e que o processo 

deve ser analisado e levado da melhor maneira para que se cumpra a tutela requerida, 

é facultado ao juiz - almejando a satisfação do credor - valer-se de todos os meios 

executivos que dispor.  

A interpretação do inciso IV do art. 139 e do §1º do art. 536, além de ampliar a 

atuação dos magistrados, os habilita a aplicar as medidas atípicas de acordo com a 

necessidade do caso concreto e conforme achar adequado, originando, então, uma 

espécie de poder geral de efetivação (DIDIER, 2017, p. 100.). O texto normativo dos 

referidos artigos reforça a aplicação do princípio da atipicidade que, por consequência, 

                                                
28 “Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - 
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação 
pecuniária” - sem grifo no original.  
29 “Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de 

não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a 
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação 
do exequente.  § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, 
a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras 
e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.” 
- sem grifo no original. 
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traz aos processos de execução uma maior dinamicidade e oportuniza o exercício da 

criatividade na atividade jurisdicional. 

São alguns exemplos de medidas que podem ser adotadas para coagir o 

devedor insolvente a adimplir a obrigação, tais como: suspensão do passaporte, 

inscrição do devedor nos serviços de proteção ao crédito, suspensão do cartão de 

crédito e outras.  

Proibição contra o devedor pessoa física de exercer certas funções em 
sociedades  empresariais  ou  na  Administração  Pública;  Proibição  de 
contratar  com  a  própria  Administração  Pública;  Indisponibilidade  de bens  
móveis  e  imóveis;  Proibição  de  uso  de  cartão  de  crédito; Suspensão  de  
benefício  fiscal;  Suspensão  dos  contratos,  ainda  que privados, de acesso 
aos serviços de telefonia, Internet, televisão a cabo etc.,  desde  que  não  
essenciais  à  sobrevivência  (tais  como  os  de fornecimento    de    energia    
e    água);    Proibição    de    frequentar determinados  locais  ou  
estabelecimentos;  Apreensão  do  passaporte; Apreensão   temporária,   com   
desapossamento,   de   bens   de   uso (exemplo:  veículos),  desde  que  não  
essenciais  (exemplo:  roupas  ou equipamentos  profissionais);  Suspensão  
da  habilitação  para  dirigir veículos;  Bloqueio  da  conta-corrente  bancária; 
Embargo  de  obra; Fechamento     do     estabelecimento;     Restrição     ao     
horário     de funcionamento da empresa etc (MEIRELLES, 2015, p. 06). 

 

Considerando o vasto rol de possibilidades que surge quando consideradas a 

utilização das medidas atípicas, o presente trabalho foca na análise da aplicação da 

Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos processos de execução de 

alimentos.  

4.2 Análise sobre o art. 139, IV do CPC. 

 A possibilidade de aplicação de medidas atípicas se deu em virtude da previsão 

legal descrita no inciso IV do art. 139 e foi corroborada no §1º do art. 536, ambos do 

Código de Processo Civil. 

 Dispõem assim as referidas normas: 

Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 
incumbindo-lhe:  
 

[...] 
 

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, 
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária - grifei. 
 
 

 O §1º do art. 536 do Código de Processo Civil, por sua vez, não 

necessariamente institui a aplicação do princípio da atipicidade, mas reforça o 

disposto no art. 139, IV, CPC, ao versar sobre as medidas aplicáveis nas ações de 

cumprimento da sentença: 
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Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 
prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 
exequente. 
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre 
outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de 
pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade 
nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. - grifei. 

 

 O disposto nos artigos colacionados nada mais é que uma cláusula geral 

processual, que como explica Fredie Didier Jr. (2017, p. 104), “é uma espécie de texto 

normativo, cujo antecedente (hipótese fática) é composto por termos vagos e o 

consequente (efeito jurídico) é indeterminado”. 

 Por óbvio que a utilização desses dispositivos não deve ser tida como regra 

universal e a aplicação das citadas normas devem ser aplicadas subsidiariamente. 

Até porque, se não o fosse assim, não haveria necessidade de o legislador estipular 

meios específicos para alcançar a satisfação do credor. Não se trata, portanto, de uma 

abolição do princípio da tipicidade, mas de uma flexibilização. 

 Nesse sentido explica Marcelo Abelha Rodrigues (2015): 
 

Não se pode simplesmente ignorar esta regra prevista pelo legislador e usar 
livremente o art. 139, IV, do CPC/2015. Em nosso sentir em relação a tais 
tutelas é preciso conjugar os meios já existentes e, se for o caso, somar ao 
itinerário executivo previsto pelo legislador a liberdade do inc. IV do art. 139 
do CPC/2015. 

  

Alexandre Freitas Câmara (2016, p. 108) corrobora: 

É dever do juiz determinar todas as medidas (fala a lei processual em 
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatória) necessárias 
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nos processos que 
tenham por objeto o cumprimento de prestação pecuniária. Estas medidas 
podem ser aplicadas seja qual for a natureza da obrigação, tanto no 
procedimento destinado ao cumprimento das sentenças como na execução 
fundada em título extrajudicial, mas são subsidiárias às medidas executivas 
típicas, e sua aplicação depende da observância do princípio do contraditório. 
 

Diante disso, tendo em vista que o Estado é o detentor do poder e que o juiz é 

o responsável pela aplicação das normas, a possibilidade de “determinar todas as 

medidas necessárias para a satisfação da obrigação” serve para os casos em que os 

demais meios já foram utilizados e restaram frustrados, de modo que cabe ao 

magistrado, então, analisar o caso concreto e ponderar a necessidade de utilização 

das medidas alternativas, prestando, assim, uma efetiva prestação jurisdicional.  
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Sobre o tema, Fernando Fonseca Gajardoni (2015) defende: 

 

A prevalecer a interpretação potencializada do art. 139, IV, do CPC/15 -, o 
emprego de tais medidas coercitivas/indutivas, especialmente nas 
obrigações de pagar, encontrará limite certo na excepcionalidade da medida 
(esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito), na 
proporcionalidade (inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor 
do art. 805 do CPC/15), na necessidade de fundamentação substancial e, 
especialmente, nos direitos e garantias assegurados na CF. 
 

 Outro ponto importante a ser destacado é que nenhum dos artigos menciona a 

necessidade do credor requerer ao juiz a aplicação de uma medida considerada 

atípica, de sorte que o juiz pode conduzir o processo da maneira que entender melhor 

e ordenar a execução por meios atípicos de ofício.  

 Para Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2018, p. 829), a adesão ao 

princípio da atipicidade e a utilização das medidas alternativas se revelam como 

“medidas de apoio à efetividade da prestação jurisdicional”, cujos efeitos dependerão 

da maneira com a qual o juiz conduzirá o processo. Os doutrinadores argumentam: 

É preciso criatividade do juiz, especialmente diante das novas perspectivas 
sincréticas do processo de execução, para adotar as providências que se 
apresentarem efetivas para a obtenção do resultado prático almejado - que é 
o cumprimento da obrigação alimentar. (CHAVES; ROSENVALD, p. 829)  
 

 No entanto, é justamente essa abrangência do dispositivo o que tem causado 

grandes discussões no mundo jurídico. Isso porque cabe ao aplicador da norma 

escolher a medida que será aplicada para coagir o devedor a cumprir com a obrigação 

contraída, podendo haver eventuais excessos e arbitrariedades no curso da ação. 

Em razão disso, muito embora o magistrado deva conduzir o processo de 

maneira célere, eficaz e efetiva, também deve se atentar e respeitar os direitos 

fundamentais das partes e tratá-las com isonomia. 

É imprescindível, portanto, que a novidade consagrada no art. 139, IV, do 
Novo CPC, não permita tal resultado, havendo no ordenamento jurídico 
eficazes instrumentos de controle para que isso não ocorra. A necessidade 
de que a adoção de medidas executivas atípicas, em especial de natureza 
coercitiva, respeite limites constitucionais, é algo natural e indiscutível. 
(NEVES, 2017, p. 16) 

   
 Em complementação a tudo que foi exposto até o presente momento, ressalta-

se que o art. 139, IV, CPC, classifica as medidas executivas em 04 (quatro) 

subcategorias: i) indutivas; ii) coercitivas; iii) mandamentais e iv) sub-rogatórias. 
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4.2.1 Medidas Indutivas 

 A primeira menção no artigo 139, IV, diz respeito às medidas indutivas. Por 

dedução lógica do próprio nome, são medidas que induzem o devedor/executado a 

cumprir a obrigação espontaneamente oferecendo-lhe algum tipo de vantagem. 

Nesses casos, não se invade diretamente a esfera patrimonial ou pessoal do 

executado. Uma espécie de medida mais branda, tenta alcançar a satisfação da 

obrigação “negociando” uma “troca” com o executado. Edilton Meireles (2015, p. 08) 

explica que “busca-se, com essas medidas, provocar, incentivar, a prática do ato de 

forma mais atraente, ainda que que com sacrifício à situação jurídica [mais favorável] 

de outrem”. 

Dentre os possíveis incentivos que podem ser utilizadas como medidas 

indutivas, a título exemplificativo, pode-se mencionar o disposto no art. 827, §1º, CPC, 

que permite a redução da verba honorária caso o executado, depois de citado, pague 

a dívida integralmente em até 03 (três) dias30.  Nessa hipótese, a vantagem a ser 

obtida pelo devedor é a redução em 50% (cinquenta por cento) dos honorários a 

serem pagos ao advogado do exequente. 

A transação entre as partes (já aceita e muito comum nos processos de 

execução de alimentos) também pode ser vista como uma possível vantagem 

adquirida pelos litigantes no curso do processo, uma vez que, nos termos do art. 90, 

§3º, CPC, caso as partes façam acordo antes da sentença, ficam isentas do 

pagamento das custas finais do processo31.  

4.2.2 Medidas Coercitivas 

Diferentemente das medidas indutivas, as medidas coercitivas trazem alguma 

espécie de prejuízo/consequência ao executado caso ele não cumpra com a 

obrigação que lhe é imposta. Meireles (2015, p. 05) explica que “através destas 

medidas se pressiona o devedor de modo que ele pessoalmente desenvolva a 

conduta imposta pela decisão judicial”.  

Ou seja, por meio desse tipo de medida, o Estado - detentor do poder e da 

força - busca coagir psicologicamente o executado para que a satisfação do credor 

                                                
30 Art. 827, CPC.  Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por 
cento, a serem pagos pelo executado.  
§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será 
reduzido pela metade. 
31Art. 90, § 3o,, CPC. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do 
pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. 
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seja alcançada. A medida coercitiva utilizada pode recair tanto na seara patrimonial 

do executado (imposição de multas), quanto na esfera pessoal (prisão civil). 

4.2.3 Medidas Mandamentais 

Já a adoção das medidas chamadas mandamentais, conforme explica 

Meireles, é mais eficaz nas obrigações de fazer ou não fazer de natureza infungível, 

embora sua aplicação não esteja restrita à essa natureza de obrigação.  

No caso de aplicação de uma medida mandamental, o descumprimento da 

ordem judicial implica na prática do crime de desobediência. Em razão da gravidade 

da consequência imposta, a aplicação de uma medida mandamental requer que o 

executado seja intimado pessoalmente, devendo constar no mandado uma 

advertência informando a sanção que pode ser, eventualmente, imposta caso o 

executado se mantenha inerte.  

No entanto, havendo a possibilidade de se alcançar o cumprimento da 

obrigação com a utilização das demais espécies de medidas (indutivas, sub-rogatórias 

e coercitivas), Meireles (2015, p. 07) defende que - preferencialmente - as medidas 

mandamentais devem ser adotadas nos casos extremos. 

4.2.4 Medidas Sub-rogatórias 

As medidas sub-rogatórias são aquelas em que o juiz assume a posição do 

devedor (se sub-roga) no intuito de concretizar aquilo que deveria ter sido feito pelo 

executado. Aqui, a atividade é exercida completamente pelo juiz, de modo que a 

participação do executado é desnecessária, devendo este, apenas, como explica 

Meireles (2015, p. 04), “se abster de criar embaraços”.  

Explica o doutrinador: 

Em suma, são medidas sub-rogatórias todas aquelas realizadas pelo juiz, por 
seus auxiliares ou por terceiro, em substituição ou sucessão do obrigado, seja 
praticando o ato que deveria ter sido realizado pelo devedor, seja adotando 
uma atividade que visa obter o resultado prático equivalente para obtenção 
da efetividade da tutela necessárias à satisfação do titular do direito 
reconhecido. (MEIRELES, 2015, p. 04) 
 

Isso posto, uma vez que o Estado/juiz se sub-roga na posição de devedor de 

modo a exercer o cumprimento da obrigação de forma substitutiva, as medidas sub-

rogatórias não demandam muito mistério e esforço para compreensão, pois, estão 

expressas no próprio Código de Processo Civil, sendo as mais comuns: o bloqueio de 
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valores e expedição de alvará em favor do credor, a busca e apreensão de bens, 

alienação de bens penhorados e etc. 

4.3 As medidas atípicas aplicáveis às dívidas alimentares em outros 

ordenamentos jurídicos. 

 Ainda que o ordenamento jurídico brasileiro disponha de várias medidas 

executivas para compelir o devedor, Dóris Ghillardi (2018, p.189) afirma que a alta 

demanda de pleito alimentar e suas consequentes execuções nem sempre atingem 

um resultado satisfatório. Ao trabalhar dados, a autora explica o principal fato gerador 

dos litígios: 

Com base em dados do IBGE (2017, ano base 2016) 31,4% dos casamentos 
brasileiros terminam em divórcio. Só em 2016, entre demandas judiciais e 
extrajudiciais, foram contabilizados 344.526 divórcios, com aumento de 4,7% 
de divórcios em relação ao ano de 2015.   
 

Com base no relatório, verificou-se que 47,5% dos divórcios ocorrem em 
famílias que possuem somente filhos menores, algo em torno de 163.649 
casos ao ano, requerendo fixação de pensão alimentícia decorrentes 
somente de ruptura de casamento, sem contar as dissoluções de união 
estável e os casos de filhos oriundos de relações extraconjugais.   
 

Denota-se que o número de pleitos de pensão alimentícia é elevado, assim 
como é elevado o número de execuções que visam ao adimplemento forçado 
da obrigação. Embora não se tenha dados concretos, certamente um grande 
número deles não alcança o objetivo pretendido (p. 02/03).   

 

Nessa senda, as medidas já previstas em lei se mostram insuficientes e 

demonstram a necessidade de encontrar meios alternativos para induzir o devedor de 

alimentos ao pagamento da obrigação. Essa necessidade, no entanto, não é 

exclusividade do ordenamento jurídico brasileiro. Alguns países europeus – tais como 

Dinamarca, Suécia, Áustria, Finlândia e Portugal, por exemplo – possuem fundos de 

pensão que asseguram a prestação de alimentos e, como explica Dóris Ghilardi (2018, 

p. 190), são “programas típicos de Estados com políticas de bem-estar social” que tem 

por finalidade (tentar) evitar o inadimplemento alimentar.  

A título explicativo, a autora explica o funcionamento do fundo de pensão em 

países como Espanha e Alemanha:  

[...] a Espanha, diante do agravamento do número de pensões alimentícias não 
pagas, em 2007 (RD 1618), criou o chamado fundo de pensão, que se propõe 
a adiantar valores mínimos, como forma de assegurar o melhor interesse da 
criança credora de alimentos. Todavia, o prazo máximo de cobertura de pensão 
é de 18 meses (art. 9 RD 1618/2007), com valores que não ultrapassam a € 
100,00 (cem euros) (art. 8, item 3. RD 1618/2007).  
 

Já a Alemanha possui um sistema bem mais estruturado de fundo de pensão 
(UhVorschG) e prevê adiantamentos não inferiores a  € 279,00 (duzentos e 
setenta e nove euros) para menores de 06 anos, nem inferior a  € 322 
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(trezentos e vinte e dois euros) para maiores de 06 e menores de 12 anos (art. 
2, UhVorschG); valores que podem sofrer alterações se vierem cumulados com 
outros benefícios previstos na lei. E o período de cobertura é de no máximo 72 
meses (UhVorschG, 2007). (GHILARDI, 2018, p. 189/190) 

 

Porém, em alguns países, apenas os fundos de pensão se mostram 

insuficientes na efetividade da prestação alimentar. Nos Estados Unidos, embora a 

estrutura do programa de pensão seja diferente das dos países europeus, a utilização 

de medidas alternativas de coerção se mostrou necessária - e bem-sucedida.   

De acordo com o “Child Support Enforcement (CSE)”, Programa Federal 

Estadunidense de assistência às famílias monoparentais que ajuda a garantir suporte 

financeiro do genitor que não exerce a guarda do infante, em fevereiro de 2009, 16% 

dos recursos arrecadados foram obtidos através de “outros métodos” - métodos esses 

que consistiam em medidas consideradas atípicas para o direito americano 

(SOLOMON-FIERS, 2011, p. 05).  

Carmen Solomon-Fiers explica que o programa sempre buscou inovar nas 

medidas utilizadas para garantir a efetivação da verba alimentícia e, visando uma 

verdadeira prestação Estatal, foi autorizado a suspender a habilitação daqueles 

motoristas que não honravam com a obrigação alimentar (p. 06).   

De um lado, a autora esclarece que o impacto da suspensão da habilitação foi 

uma importante ferramenta de coerção para aqueles genitores que possuem 

condições financeiras de prover/auxiliar no sustento de sua prole, mas, por alguma 

razão, optam por não prestar a devida assistência aos seus filhos. De outro, os 

desfavoráveis à adoção da medida defendem que suspender a habilitação da 

população de baixa-renda pode agravar a situação daqueles que necessitam dirigir 

para trabalhar – ou até mesmo quem precisa dirigir para procurar um emprego (p. 06).   

Para os administradores do Child Support Enforcement, os veículos 

automotivos desenvolvem um importante papel na vida dos cidadãos, de tal modo que 

a suspensão da carteira de habilitação é uma ferramenta de coerção poderosa para 

induzir o pagamento da pensão, mas que deve ser utilizada com cautela e não deve 

ser aplicada em qualquer caso (p. 09). Isso porque, conforme ressalta a autora do 

artigo, a má utilização das medidas atípicas pode aumentar o inadimplemento dos 

devedores e agravar a situação dos alimentandos, razão pela qual o Congresso 

Americano analisa, de tempos em tempos, a efetividade e eficiência das medidas 

utilizadas.   
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Além dessa medida, o Governo Federal Estadunidense, auxiliado pelo 

programa em análise, também utiliza outros caminhos que levam à satisfação do 

débito alimentar, tais como: penhoras, informação aos sistemas de crédito, apreensão 

de dinheiro destinado à aposentadoria, suspensão de passaporte, etc; podendo ser 

determinada, até mesmo, a prisão do devedor que está inadimplente há mais de 01 

(um) ano ou cujo valor da pensão seja superior a U$5.000,00 (cinco mil dólares).  (p. 

07). 

Porém, uma vez que o foco desta pesquisa é a suspensão da carteira nacional 

de habilitação como medida alternativa de coerção do devedor de alimentos, a análise 

da sistemática de aplicação da medida em ordenamentos que já a utilizam é 

imprescindível para prosseguimento do estudo.  

Nos Estados Unidos, a suspensão da habilitação do devedor de alimentos pode 

ser aplicada através de um processo administrativo, um processo judicial ou até 

mesmo um sistema que mescla os dois. Na primeira hipótese, as próprias agências 

controladas pelo governo federal - como a CSE - são competentes para aplicar a 

sanção; na segunda, o deferimento da medida fica a encargo do juiz. Considera-se a 

mescla dos dois procedimentos quando a eventual suspensão da habilitação para 

dirigir se inicia por um processo administrativo e, havendo pedido de reconsideração 

ou apelação, é enviada para análise da corte judicial.  

De acordo com o CSE, os processos administrativos são mais rápidos e mais 

eficazes (atingem um maior número de devedores), de tal maneira que, na maioria 

dos Estados, a necessidade de intervenção judicial é mínima - uma vez que, mesmo 

nos casos em que o devedor pede a reconsideração da medida, este deve demonstrar 

o real impacto que a suspensão da habilitação pode causar na sua vida. No entanto, 

apesar da morosidade decorrente do processo judicial, há quem diga que uma 

determinação/notificação judicial surte muito mais efeito do que a aplicação da mesma 

medida por uma agência do programa federal.  

Ressalta-se que os Estados Unidos da América (EUA) é composto por Estados 

independentes entre si, de modo que as leis em vigor podem variar de região para 

região, não sendo diferente no que diz respeito aos critérios de aplicação da referida 

medida.  

Assim, os critérios utilizados para suspender a carteira de habilitação do 

devedor nos EUA não são únicos e tampouco exclusivos; dependendo da análise do 

caso concreto, podem variar conforme o valor da pensão a ser paga, do tempo em 
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que o alimentante está inadimplente, do valor e tempo conjuntamente ou até mesmo 

pode ser aplicada somente quando esgotados todos os demais meios que podem 

levar ao mesmo resultado.  

Antes da suspensão da habilitação ocorrer de fato, o devedor é intimado para 

pagar os alimentos em até 30 (trinta) dias e, caso permaneça inerte, antes da 

suspensão ser efetivada, o devedor tem a oportunidade de se justificar tanto na esfera 

administrativa, quanto na esfera judicial.  

Na hipótese de a suspensão ocorrer, para que o devedor adquira novamente o 

direito de dirigir, além de uma taxa a ser paga, os alimentos devem ser pagos em sua 

integralidade. No entanto, o simples pagamento da multa e da pensão não significam 

que o devedor estará autorizado a dirigir novamente; isso só acontecerá na hipótese 

em que o devedor, uma vez que os Estados Americanos são independentes entre si, 

não esteja com a habilitação suspensa em outra jurisdição Estatal.  

De maneira geral, muito embora as opiniões contrárias defendam que é uma 

forma de punição capaz de afastar ainda mais os pais e os filhos, a aplicação da 

medida nos Estados Unidos é eficiente e barata para o poder Estatal.  

Além dos Estados Unidos, países como a França, Argentina e Alemanha 

também cogitam a aplicação da medida. Rolf Madaleno (2018, p. 1009) explica que 

nesses países, salvo nas hipóteses de a licença para dirigir servir para o labor do 

executado, o devedor de alimentos fica impossibilitado de dirigir veículos; no entanto, 

mesmo quando a habilitação se destina a fins laborais, após vencido o seu prazo de 

validade, a renovação da carteira de motorista não é permitida. De acordo com o autor, 

a importância das medidas alternativas de coação se revela na ausência de 

consciência, pelo devedor, do prejuízo que a falta de pagamento dos alimentos traz 

ao alimentando.   

4.4 A suspensão da CNH como medida alternativa de coerção nos processos 

de execução de alimentos. 

Embora a utilização de medidas alternativas de coerção possua certa eficácia 

em outros países e a sua aplicabilidade tenha previsão legal no ordenamento jurídico 

brasileiro com a flexibilização do princípio da tipicidade, a utilização e aplicação 

dessas medidas em território brasileiro precede e depende de uma análise mais 

profunda acerca dos limites constitucionais impostos pela carta magna.  
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Nesse sentido, considerando que a inserção do art. 139, IV, no Código de 

Processo Civil permitiu o emprego do princípio da atipicidade e, consequentemente, 

autorizou os magistrados a valerem-se de sua criatividade para a efetivação da tutela 

jurisdicional pleiteada, o presente trabalho visa analisar o cabimento da suspensão da 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como medida alternativa de coerção do 

devedor de alimentos.  

Como ressalta Gajardoni (2018, p. 03): 

O emprego de tais medidas coercitivas/indutivas, especialmente nas 
obrigações de pagar, encontrará limite certo na excepcionalidade da medida 
(esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito), na 
proporcionalidade (inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor 
do art. 805 do CPC/2015), na necessidade de fundamentação substancial e, 
especialmente, nos direitos e garantias assegurados na Constituição Federal.  

Isso posto, resta questionar e compreender quais são os direitos conflitantes e 

os limites impostos pela Constituição ao se pretender suspender a Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH) dos devedores de alimentos. 

4.4.1 A liberdade de locomoção e a possível violação do direito fundamental de 

ir e vir. 

 O art. 5º da Constituição Federal Brasileira elenca todos os direitos 

fundamentais do cidadão brasileiro, que nada mais são que a essência e o alicerce 

do Estado Democrático de Direito, capazes de resguardar a vida, a igualdade, 

liberdade e a dignidade da pessoa humana.  

 Os direitos fundamentais são divididos entre direitos de primeira, segunda e 

terceira dimensão, que dizem respeito ao nível de intervenção existente e exigido do 

Estado. O doutrinador Alexandre de Moraes cita o ministro Celso de Mello (2013, p. 

31) ao esclarecer que: 

Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais - realçam o 
princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, 
sociais e culturais) - que se identificam com as liberdades positivas, reais ou 
concretas - acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira 
geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos 
genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 
solidariedade e constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de 
uma essencial inexauribilidade. 
 

 Assim, considerando que os direitos fundamentais de primeira geração versam 

sobre as liberdade dos indivíduos e que a eventual suspensão da Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH) interfere diretamente na liberdade daquele que a tem suspensa, 
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claro e evidente é o conflito existente entre o que, de um lado, determina a norma 

superior e, de outro, exige a medida para satisfação de uma obrigação. 

Dentre os diversos incisos e direitos fundamentais previstos no artigo 5º da 

Carta Magna, que versa sobre todos os direitos fundamentais dos cidadãos, destaca-

se o disposto no inciso XV, cujo teor é o seguinte: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 
seus bens; 
 

 O direito à livre locomoção dentro do país, assim como o direito à livre entrada 

e saída dele, é um direito fundamental de primeira geração que, de maneira geral, não 

pode ser restringido arbitrariamente pelo Estado. No entanto, falar que o Estado não 

pode impedir a livre circulação de seus cidadãos não significa dizer que estamos 

diante de um direito absoluto e imutável cuja restrição não pode ocorrer em hipótese 

alguma.  

 Alexandre de Moraes (2013, p. 128) explica que a determinação prevista no art. 

5º, XV, CF, tem eficácia contida que pode ser, eventualmente, relativizada por lei 

ordinária. Cita-se: 

 

Trata-se, porém, de norma constitucional de eficácia contida, cuja lei ordinária 
pode delimitar a amplitude, por meio de requisitos de forma e fundo, nunca, 
obviamente de previsões arbitrárias. Assim, poderá o legislador ordinário 
estabelecer restrições referentes a ingresso, saída, circulação interna de 
pessoas e patrimônio, 
 

 Ademais, ainda que, em tese, os direito fundamentais só possam ser 

relativizados através de medidas constitucionais - instrumento utilizado para a 

modificação da norma maior do Estado -, diante de determinadas situações é possível 

aplicar o critério da ponderação com a finalidade de analisar os direitos conflitantes 

entre si para que seja possível alcançar, através da técnica de ponderação, a tutela 

do bem jurídico a que se pretende resguardar. 

 A ponderação consiste em analisar, nas palavras de Luís Roberto Barroso 

(2015, p. 294), o “ônus imposto e o benefício trazido”. Ou seja, com base nos já 

comentados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a medida utilizada deve 

se mostrar adequada. O citado autor explica: 
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Além da adequação entre o meio empregado e o fim perseguido - isto é, a 
idoneidade da medida para produzir o resultado visado -, a ideia de 
razoabilidade compõe-se ainda de mais dois elementos. De um lado, a 
necessidade ou exigibilidade da medida, que impõe verificar a inexistência 
de meio menos gravoso para a consecução dos fins visados. [...] Por fim, a 
razoabilidade deve embutir, ainda, a ideia de proporcionalidade em sentido 
estrito, consistente na ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, 
para constatar se a medida é legítima (BARROSO, 2015, p. 294). 
 

 Na hipótese de suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor 

de alimentos na intenção de coagi-lo e induzi-lo ao pagamento da prestação 

alimentícia, o que se coloca em jogo é a livre locomoção do devedor - em tese violada 

pela aplicação da medida - contra a vida e dignidade humana daquele que precisa de 

auxílio para sobreviver. 

 Frisa-se, nesse momento, que muito embora o direito de locomoção seja um 

direito fundamental, o direito à vida e à dignidade também são primordiais. Como bem 

explica Dóris Ghilardi (2018, p. 204), “entre a restrição de um direito do devedor e o 

direito de viver ou de ter uma existência digna, o segundo merece prevalecer quando 

a medida se mostrar apta a ponto de coagir o devedor a efetuar o pagamento”. 

Assim, considerando que a prestação da verba alimentar também visa 

resguardar direitos fundamentais - vida, saúde, educação, etc -, estamos diante de 

“valores constitucionais contrapostos” (BARROSO, 2015, p. 294), de modo que, nos 

casos concretos, é preciso recorrer à técnica de ponderação dos direitos conflitantes. 

4.4.2 Critérios de fixação. 

 Como já explanado, a aplicação das medidas consideradas atípicas não deve 

ser utilizada como regra geral, mas, sim, subsidiariamente, variando conforme a 

necessidade do caso concreto. Assim, uma vez que o art. 139, IV, CPC, é abrangente 

o suficiente para permitir que os juízes se valham da sua criatividade32, explica Fredie 

Didier Jr. (2018, p. 113) que:  

 
A escolha da medida a típica a ser utilizada em cada caso concreto não é 
tarefa fácil. Um conjunto de postulados e princípios rege a atuação do órgão 
julgador, estabelecendo balizas para a eleição da medida executiva correta. 

                                                
32 Frisa-se que, muito embora o juiz deva adotar “todas as medidas necessárias” para atingir a 
satisfação do credor (art. 139, IV, CPC), a Constituição Federal Brasileira determina que “todos os 
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 
pena de nulidade [...]” (art. 93, IX). Desta forma, toda e qualquer decisão judicial deve ser justificada e 
fundamentada, sendo vedado ao juiz tomar decisões sem explicar os seus motivos. Isso porque, 
conforme explica Fredie Didier Jr., uma vez que a adoção dos meios atípicos visam a efetividade da 
prestação jurisdicional, o juiz, atentando-se aos critérios básicos de análise, deve, “na fundamentação 
decisória, expor racionalmente os motivos de sua escolha” (2018, p.120). 
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 Uma vez que a suspensão da CNH pode - em determinadas conjunturas -  

agravar ainda mais a situação do alimentante, a fim de evitar abusos, os critérios 

decisivos para aplicação da medida devem ser baseados nos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, na proibição de excesso, na adequação e 

eficiência da medida e na menor onerosidade ao devedor (DIDIER, 2018, p. 113). 

 Em síntese, além dos já comentados princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, o julgador deve analisar o impacto que a suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação terá na vida do alimentante e, também, se esse impacto (ainda 

que não se possa afirmar com absoluta certeza) o conduzirá ao pagamento da 

prestação alimentícia. Em outras palavras, deve-se estabelecer um nexo entre o meio 

e o fim da medida, de modo que ela seja adequada para atingir a finalidade a que se 

destina.  

 No mesmo sentido, a adoção da suspensão da CNH como medida de coerção 

deverá se mostrar necessária; ela assim o será quando outros meios não tão gravosos 

e disponíveis para a satisfação do débito se esgotarem sem se mostrarem capazes 

de compelir o executado a satisfazer a obrigação. Segundo Didier (2018, p. 116), o 

critério da necessidade impõe um limite na atividade jurisdicional que coíbe excessos 

- deve ser utilizado o estritamente necessário para a satisfação do débito; nem menos, 

nem mais. 

 Marcelo Abelha explica (2015, p. 73) que as medidas coercitivas têm a 

finalidade de levar o executado a refletir que é melhor cumprir a obrigação devida do 

que sofrer as eventuais consequências do inadimplemento. Para o autor: 
 

Tais atos têm grande vantagem [...], pois permitem a atuação da norma 
concreta por ato do próprio executado, com menos custo e ônus tanto para o 
Estado quanto para o exequente. Tais medidas coercitivas devem ser 
direcionadas contra o executado, fazendo com que este raciocine no sentido 
de compreender que seria mais vantajoso cumprir e satisfazer o direito 
exequendo do que assumir a medida coercitiva que lhe foi imposta (ABELHA, 
2015, p.73). 
 
 

 Desta forma, analisando os critérios de fixação e utilizando-se da técnica da 

ponderação, se a suspensão da CNH se mostrar adequada, necessária e não 

prejudicar o labor do executado, tendo em vista que a adoção da medida apenas 

impede que o executado seja o condutor do veículo, não resta configurada a violação 

do direito de locomoção do devedor.  
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4.4.3 Posicionamentos sobre a adoção da medida.  

 Há quem defenda a impossibilidade de suspender a Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) do devedor de alimentos por afrontar diretamente um dos direitos 

fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal Brasileira - o direito de ir e 

vir.  

 Para João Victor Andreassa (2017, p. 09): 

O  inciso  IV  do  artigo  139  deve  ser  aplicado  com  cautela,  pois deve  ser  
sempre respeitado os direitos da personalidade  e os direitos fundamentais,  
como  em qualquer ato da vida  civil,  não  só  no  meio  jurídico.  Não  é  
qualquer  medida  que  pode  ser  tomada,  de  forma indiscriminada,   para   
que   possa   ter   o   resultado   útil   do   processo,   principalmente   nas 
condenatórias,  onde  a  menor  onerosidade  ao  devedor  sempre  deve  ser  
observada,  sendo assim,  não  há  espaço  para  restrições  ao  direito  de  ir  
e  vir  [...]  

 

 O autor ainda complementa seu raciocínio aduzindo que a aplicação das 

medidas atípicas encontra limites nos princípios basilares da Constituição Federal: 

 
Os limites para este inciso IV são os princípios fundamentais constitucionais 
basilares. As  medidas  atípicas  tratadas  na  norma  não  podem  ofender  
esses  direitos  fundamentais, uma vez que onerar demais o devedor, ou 
formas atrozes de cobranças não se compactuam com o Estado Democrático 
de Direito. (ANDREASSA, 2017, p. 10) 

 

 Dierle Nunes e Lenio Streck (2016) também manifestam opinião contrária à 

adoção das medidas atípicas. Para os autores, os magistrados não podem partir de 

uma ótica utilitarista para restringir de maneira unilateral os direitos individuais dos 

cidadãos. Ou seja, para os autores, a finalidade - que é satisfazer as obrigações 

contraídas em algum momento anterior -  não justifica a restrição de direitos 

fundamentais utilizadas como meio. 

 Embora Didier (2018, p. 119) também defenda que a aplicação de uma medida 

executiva atípica pode substituir uma medida típica mais gravosa com mesma 

eficácia, o autor entende que a suspensão da CNH do devedor é mais punitiva do que 

coercitiva; ele aduz que “não são possíveis, em princípio, medidas executivas 

consistentes na retenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de 

passaporte” (2018, p. 117). Para o doutrinador: 

 
Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o 
pagamento de quantia) - não há, propriamente, uma relação meio/fim entre 
tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos 
pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência 
direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam 
mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao 
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cumprimento da ordem judicial - e as cláusulas gerais executivas não 
autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas 
de meios de coerção indireta e sub-rogatórias (DIDIER, 2018, p. 118). 

  

 De acordo com Araken de Assis (2016, p. 186), tendo em vista o caráter 

garantista da Constituição, a consagração do princípio da tipicidade como regra geral 

não poderia ser diferente. Segundo o autor, a flexibilização e relativização desse 

princípio, além de esbarrar nos direitos fundamentais consagrados pela carta magna, 

peca pela falta de exemplos práticos convincentes (ASSIS, 2016, p. 186). 

No entanto, especialmente nas execuções de alimentos - em que a prisão civil 

do devedor é permitida -, para que seja possível determinar (ou não) a suspensão da 

CNH no intuito de coagir o alimentante a adimplir com as suas obrigações, é 

importante que o magistrado também se atenha ao princípio da menor onerosidade 

ao devedor.  

Nesse sentido, Michelle Pavani dos Santos (2017) defende a possibilidade de 

suspender a habilitação do devedor de alimentos como uma alternativa à prisão por 

acreditar que a adoção da medida é mais viável para o adimplemento da obrigação: 

[...] não sendo o encarceramento uma garantia de que os alimentos serão 
prestados, é muito mais viável a aplicação de uma medida coercitiva que 
propicie ao devedor a permanência em seu emprego, e assim, oferte mais 
chances do credor de ver cumprida a obrigação.  
A realidade é que sendo os alimentos uma necessidade do ser humano, não 
se pode impossibilitar quem os vai prover de conseguir esse intento. E a 
prisão civil em regime fechado, nada mais é que um grande obstáculo para 
quem vai pagar e principalmente para quem vai receber os alimentos. E, 
portanto, faz-se viável utilizar de outros meios que de fato sejam eficientes e 
que levem o devedor a efetivar o princípio da paternidade responsável, 
contribuindo para o adequado desenvolvimento do alimentado (p. 50).  

 

Isso posto, passa-se à análise jurisprudencial de decisões judiciais acerca do 

tema em exame.  

4.4.4 Análise de julgados sobre a Suspensão da CNH como medida alternativa 

de coerção do devedor. 

Em decisão prolatada pela juíza Andrea Ferraz Musa no dia 25/08/2016, no 

processo de execução por quantia certa decorrente de título extrajudicial autuada sob 

o n. 4001386-13.2013.8.26.0011 no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), a 

magistrada optou por suspender a CNH e o passaporte do devedor, bem como 

determinou o cancelamento dos cartões de crédito do executado. De acordo com a 

julgadora do processo:  
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O caso tratado nos autos se insere dentre as hipóteses em que é cabível a 
aplicação do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o 
processo tramita desde 2013 sem que qualquer valor tenha sido pago ao 
exequente. Todas as medidas executivas cabíveis foram tomadas, sendo que 
o executado não paga a dívida, não indica bens à penhora, não faz proposta 
de acordo e sequer cumpre de forma adequada as ordens judiciais, frustrando 
a execução.  
Se o executado não tem como solver a presente dívida, também não recursos 
para viagens internacionais, ou para manter um veículo, ou mesmo manter 
um cartão de crédito. Se porém, mantiver tais atividades, poderá quitar a 
dívida, razão pela qual a medida coercitiva poderá se mostrar efetiva. 
Assim, como medida coercitiva objetivando a efetivação da presente 
execução, defiro o pedido formulado pelo exequente, e suspendo a Carteira 
Nacional de Habilitação do executado M. A. S., determinando, ainda, a 
apreensão de seu passaporte, até o pagamento da presente dívida. 

  

 Denota-se da leitura da decisão que, no caso, todas as medidas típicas 

possíveis foram aplicadas e não obtiveram resultados frutíferos, não restando outra 

alternativa senão a utilização subsidiária do art. 139, IV, CPC, e a aplicação de 

medidas atípicas. 

 Embora a decisão pudesse ser objurgada através de agravo de instrumento, 

contra a decisão da magistrada do TJSP foi impetrado o Habeas Corpus (HC)33 n. 

2183713-85.2016.8.26.0000, que, com base no art. 5º, XV, CF34 e art. 8º, CPC35, 

concedeu a liminar suspendendo a adoção das medidas. O fundamento do 

desembargador Marcos Ramos, relator do caso, foi no sentido de que a utilização do 

art. 139, IV, CPC, não pode ser aplicada de maneira indiscriminada capaz de atingir a 

liberdade pessoal do devedor. Cola-se: 

 

Em   que   pese   a   nova   sistemática   trazida   pelo   art.   139,   IV,   do 
CPC/2015,  deve-se  considerar  que  a  base  estrutural  do  ordenamento 
jurídico  é  a  Constituição  Federal,  que  em  seu  art.  5º,  XV,  consagra  o 
direito de ir e vir. Ademais,  o  art.  8º,  do  CPC/2015,  também  preceitua  
que  ao  aplicar  o ordenamento  jurídico,  o  juiz  não  atentará  apenas  para  
a  eficiência  do processo,  mas  também  aos  fins  sociais  e  às  exigências  
do  bem comum,  devendo  ainda  resguardar  e  promover  a  dignidade  da  
pessoa humana,   observando   a   proporcionalidade,   a   razoabilidade   e   
a legalidade. 
 

                                                
33 Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal Brasileira, o habeas corpus protege o direito 
de locomoção, de modo que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder. 
34 Art, 5º, XV, CF - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 

pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; 
35 Art. 8o, CPC - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 
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 No entanto, em outra ação do mesmo gênero que ascendeu ao Superior 

Tribunal de Justiça (HC Nº 97.876 - SP 2018/010423-6), o Ministro Luis Felipe 

Salomão explicou que a aplicação de medidas atípicas “apresenta-se como 

instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda”, 

concedendo o Habeas Corpus apenas em relação a suspensão do passaporte e 

mantendo a decisão no que tange a suspensão da CNH.  

Sobre a suspensão do passaporte, o Ministro fundamentou: 

 
No caso dos autos, observada a máxima vênia, quanto à suspensão do 
passaporte do executado/paciente, tenho por necessária a concessão da 
ordem, com determinação de restituição do documento a seu titular, por 
considerar a medida coercitiva ilegal e arbitrária, uma vez que restringiu o 
direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. 
Com efeito, não é difícil reconhecer que a apreensão do passaporte enseja 
embaraço à liberdade de locomoção do titular, que deve ser plena, e, 
enquanto medida executiva atípica, não prescinde, como afirmado, da 
demonstração de sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir 
indevidamente direito fundamental de índole constitucional (art. 5º, incisos XV 
e LIV). (STJ, 2018) 
 

 O mesmo entendimento, porém, não foi aplicado à suspensão da CNH do 

devedor. Em que pese o Min. Luis Felipe Salomão tenha considerado a suspensão do 

passaporte uma medida “ilegal e arbitrária” por restringir o direito fundamental de 

locomoção, entendeu que a cassação da Carteira Nacional de Habilitação “não 

ocasiona ofensa ao direito de ir e vir do paciente”. O julgador explica: 
 

Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o 
detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, 
desde que não o faça como o condutor do veículo. 
De fato, entender essa questão de forma diferente significaria dizer que todos 
aqueles que não detém a habilitação para dirigir estariam constrangidos em 
sua locomoção. 
Com efeito, e ao contrário do passaporte, ninguém pode se considerar 
privado de ir a qualquer lugar por não ser habilitado à condução de veículo 
ou mesmo por o ser, mas não poder se utilizar dessa habilidade.  
é fato que a retenção deste documento tem potencial para causar embaraços 
consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de 
forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos 
a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição 
particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, 
todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a 
coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra 
natureza.(STJ, 2018) 

 

 Como se pode notar, a aplicação das medidas atípicas - especialmente aquelas 

que interferem no direito de ir e vir do devedor - é polêmica e tem divergido as opiniões 

dos magistrados. Entretanto, os julgados mencionados não são de natureza alimentar 
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e, no que diz respeito à execução de alimentos, é preciso considerar a existência de 

medida mais gravosa e atentar-se ao princípio da menor onerosidade do devedor. 

4.4.5 Possibilidade de suspender a CNH do devedor de alimentos. 

 Conforme visto até aqui, a utilização das medidas atípicas deverá ser aplicada 

subsidiariamente e sua necessidade dependerá da análise concreta da demanda. 

Porém, há de se considerar que, nos processos de execução de alimentos, a prisão 

civil do devedor é permitida e, além disso, é uma medida típica. 

 Como ressaltado pelo Min. Luis Felipe Salomão no julgado comentado no 

tópico anterior, embora a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação imponha 

restrições ao devedor, a aplicação da medida não interfere no seu direito de livre 

circulação, uma vez que apenas impede que o executado seja o condutor do veículo, 

não obstando o seu direito de ir e vir dos lugares através de qualquer outro meio de 

locomoção.  

O mesmo, no entanto, não ocorre quando a medida de coerção utilizada é a 

prisão civil. Como visto, o alimentante que não cumpre com a sua obrigação e tem a 

sua prisão decretada em decorrência da dívida deve cumprir a pena em regime 

fechado, de tal modo que a sua liberdade fica muito mais restrita nessa hipótese. 

Para Felipe Matto Russomano (2017, p. 14), a prisão civil deve ser a última 

opção a ser considerada: 
 

A esse respeito, é forçoso esclarecer que a pretensão de aplicação de vias 
alternativas justamente reforça a fundamentalidade dos alimentos, até porque 
a prisão civil deve sempre ser encarada como a ultima ratio. Nesse contexto 
e reconhecendo a falência dos tradicionais meios executórios para o 
adimplemento da  obrigação  alimentar,  busca-se  aplicar  outros  
instrumentos executórios que garantam uma  maior efetividade  à tutela  
jurisdicional para que, ao fim e ao cabo, a necessidade dos alimentandos  
reste  suprida. 
 

 Nessa senda, o autor defende a suspensão da CNH como medida alternativa 

de coerção, pois:  

[...] se o legislador autorizou a aplicação de medida mais gravosa para as 
execuções de alimentos –a prisão civil –, não há óbice a aplicação de 
medidas restritivas de direitos para a satisfação do crédito alimentar em 
aberto, mormente porque se trata de meio coercitivo que visa a garantir maior 
efetividade à tutela jurisdicional (RUSSOMANO, 2017, p. 15) 

 

Nesse sentido, comparando ambas as medidas, chega a ser incoerente 

fundamentar a impossibilidade de suspender a CNH do devedor de alimentos 

defendendo e argumentando que a medida é conflitante com um direito fundamental 
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resguardado pela Constituição, quando, em jogo, também há a possibilidade de 

aplicar outra medida que atinge o mesmo direito - e de forma ainda mais gravosa.  

Há quem critique a adoção da medida sob o argumento de que a suspensão 

da CNH pode atrapalhar o executado de exercer o seu labor e, consequentemente, 

trazer mais prejuízos ao credor de alimentos. Porém, salvo nas hipóteses em que o 

devedor necessita da carteira de motorista para trabalhar (taxistas, motoristas de 

transporte público e de empresas de transporte por aplicativo, representantes 

comerciais, etc), a prisão civil também se mostra mais gravosa. Isso porque ainda que 

o devedor tenha a CNH suspensa, consegue se deslocar ao trabalho através de outros 

meios, coisa que, caso esteja em regime de reclusão, fica totalmente impossibilitado 

de fazer. 

Nos casos em que resta comprovada a necessidade da Carteira de Habilitação 

para o exercício da atividade profissional, o deferimento da medida implicará no 

agravamento da situação financeira enfrentada pelo alimentando e, em 

descaracterizando o critério da proporcionalidade, não atingirá a finalidade a que se 

destina. Nesse sentido, Dóris Ghilardi (2018, p. 203) esclarece que se a CNH é 

essencial para o trabalho do executado, a aplicação da medida não cumprirá os 

requisitos da adequação e necessidade, uma vez que, assim, o devedor possui 

vínculo empregatício e o meio mais eficaz, nesses casos, seria o desconto em folha 

(GHILARDI, 2018, p. 203). 

Em razão de tudo o que fora exposto, se a análise do caso concreto não 

implicar em prejuízos ao trabalho do alimentante, bem como restar demonstrada a 

necessidade de se recorrer à coação pessoal do devedor, diante do caráter coercitivo 

que ambas as medidas possuem, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) revela-se como uma boa alternativa à decretação da prisão civil.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O inadimplemento alimentar é um problema recorrente no Brasil capaz de 

prejudicar substancialmente a vida de quem precisa de auxílio para sobreviver. Diante 

disso, muito embora o legislador tenha concebido procedimentos que visam alcançar 

a satisfação da obrigação alimentar através do processo de execução, conforme 

demonstrado durante o desenvolvimento da presente pesquisa, as medidas típicas 

previstas na lei se mostraram insuficientes e ineficientes ao longo do tempo.  

Assim, frente às novidades instituídas pelo Código de Processo Civil 

promulgado em 2015, a redação do art. 139, IV, permitiu a flexibilização do princípio 

da tipicidade executiva e concedeu ao legislador a possibilidade de aplicar medidas 

executivas não previstas na lei (atípicas) a fim de garantir a efetividade do direito. 

No entanto, ainda não há uma consenso na doutrina e jurisprudência brasileira 

acerca do tema, uma vez que a abrangência do dispositivo legal acarreta em diversas 

possibilidades de medidas coercitivas que visam induzir o adimplemento forçado da 

obrigação, incluindo medidas capazes de conflitar com alguns direitos fundamentais 

previstos na Constituição Federal.  

Ainda que algumas dessas medidas possam restringir direitos essenciais do 

cidadão brasileiro, é importante ressaltar que no âmbito do direito alimentar a 

prestação se destina a resguardar a vida e a dignidade humana do alimentando, 

direitos tão fundamentais quanto aqueles que podem vir a ser eventualmente 

restringidos.  

Nesse sentido, embora o art. 139, IV, CPC, seja um bom instrumento na 

efetivação da tutela jurisdicional, a aplicação de medidas atípicas requer uma 

ponderação entre os direitos conflitantes e deve ser utilizada subsidiariamente às 

medidas já previstas na lei conforme a necessidade do caso concreto. Para tanto, a 

aplicação das medidas alternativas requer uma prévia observação dos princípios da 

adequação, razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade ao devedor, bem 

como exige uma análise acerca da real necessidade de sua utilização. 

Uma vez que as medidas existentes no ordenamento jurídico brasileiro já não 

cumprem a sua função com plena eficácia, a aplicação de medidas alternativas é um 

caminho viável a ser trilhado na busca da satisfação do crédito - principalmente 

naquele que versar sobre a verba alimentar.  

Como visto neste trabalho, a suspensão da CNH como meio alternativo de 

coerção do devedor de alimentos já é uma realidade e aplicada em outros 
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ordenamentos jurídicos - tais como o chileno, estadunidense, argentino e francês. No 

Brasil, porém, se tratando de execução de alimentos, é importante frisar que a própria 

lei prevê medida mais gravosa a ser imputada ao devedor que deixar de adimplir a 

obrigação alimentar, uma vez que esta é a única hipótese em que a prisão civil é 

permitida.  

Assim, desde que não prejudique a atividade remuneratória (trabalho) do 

executado - que consequentemente prejudicará a sua renda e surtirá efeito contrário 

no pagamento dos alimentos -, não há porque não considerar a suspensão da carteira 

nacional de habilitação (CNH) como uma medida alternativa de coerção nos 

processos de execução. 

A prisão civil, além de mais gravosa que a suspensão da habilitação para dirigir, 

também é conflitante com o direito de ir e vir do executado, de modo que defender a 

sua inaplicabilidade nos processos de execução de alimentos com base nesse 

argumento não é suficiente e tampouco coerente. Isso porque a prisão atinge 

diretamente a liberdade do devedor e se demonstra ainda mais incisiva, impedindo 

até mesmo que o executado exerça o seu labor; enquanto, por outro lado, a 

suspensão da CNH apenas restringe a liberdade do alimentando, permitindo que este 

exerça normalmente o seu direito de locomoção de outras maneiras - seja a pé, 

através de transporte público, uso de aplicativos, carona, etc - inclusive para 

desempenhar o seu trabalho e atividades remuneratórias. 

Deste modo, considerando o princípio da menor onerosidade disposto no art. 

805, CPC, que determina que a execução deve suceder da maneira menos gravosa 

ao executado, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme o 

caso concreto, em tese, pode ser aplicada ao devedor de alimentos em substituição à 

decretação da prisão civil.  

Ainda que a adoção da medida não interfira diretamente no direito de ir e vir do 

devedor, tendo em vista que não impede a sua locomoção através de outros meios, o 

tema ainda é controvertido e está sub judice no Supremo Tribunal Federal (STF) nas 

questões relativas à sua constitucionalidade. 

Por ora, não é possível afirmar se a adoção da medida será efetiva e satisfatória 

ao credor, tendo em vista que apenas o tempo e a correta aplicação da medida serão 

capazes de atestar tal fato. Porém, não há como negar que a suspensão da CNH se 

mostra como uma boa alternativa à decretação da prisão daquele que não paga 

alimentos, de tal modo que traz, assim, efetividade ao princípio da menor onerosidade 
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ao devedor e permite que a prisão civil seja utilizada, de fato, como a última saída 

(ultima ratio). 
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